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padeda “ruskiams” prieš suo
mius kariauti?... Keleivis 
1940 metais rašė, kad, jei tuo
met vokiečiai nebūtu vadova-l c
vę Raudonosios Armijos, tai 
“mažyte Suomija” būtų nuga
lėjusi Tarybų Sąjungą...

Aš jam atsakiau :

Jūrų Mūšyje Amerikiečiai 
Nuskandino 4-5 Japonų 

Laivus ir Sužalojo 9-10
—Ne tik Keleivis taip “iš-į , . v __

mintingai” rašė, — rašė ir ki-‘ ei .lL Uostas, bll Z. 22.— 
ti tos veislės laikraščiai. Dau-! Jungtinių Valstijų karo lai- 
giau: taip rašė ir Antanas vai ir bombanešiai, pakilda- 
Smetona (ministerio Noremoimi nuo savo lektuvlaivių,
vardu) savo knygoje “Time- nuskandino vieną Japonijos 
les Lithuania.” Iš tikrųjų bu- lėktuvlaivį (orlaivių išvežio- 
vo taip: 1939-1940 m. vokie- toją) ir tris (gal keturis) 
čiai hitlerininkai padėjo fašis-1 kitus laivus vandenyne tarp
tams suomiams kariauti prieš 
Raudonąją Armiją. Tik tuo
met jie padėjo slaptai, o da
bar — viešai; dabar vokiečiai 
Suomijoje palaiko savo divi
zijas; vokiečių lėktuvai ir lai
vai veikia išvien su suomiais 
prieš Raudonąją Armiją. Bet 
matot, kaip viskas eina!...

Viborgas išlaisvintas.
Šiuos žodžius rašant, atrodo, 

kad ir Cherbourgas bus greit 
išlaisvintas.

Du svarbūs miestai, du 
reikšmingi uostai. Nors jiedu 
stovi kits nuo kito toli, tačiau! 
jų išlaisvinimo prasmė ta pa
ti: abu uostai tarnaus Jungti
nėms Tautoms bazėmis galuti
nam priešo sumušimui.

Be abejo, karinės strategi
jos atžvilgiu, Cherbourgas yra 
reikšmingesnis už Viborgą. 
Cherbourgą savo rankose turė
dami, talkininkai galės leng
viau iškelti į Franciją daugiau 
svarbesnių karinių pabūklų. O 
tas dar labiau sustiprins mūsų 
karines pajėgas Europoje, — 
pajėgas, kurios skins kelią link 
Berlyno!

SOVIETAI LAUŽO RYTINĮ 
SUOMIŲ I ROM I IR VEJA 
JUOS TOLYN NUO VIBORGO

Šių žodžių rašytojui teko 
būti abiejuose miestuose. Vi- 
borge buvau nakties laiku, to
dėl mažai ką galėjau ten ma
tyti.

Cherbourg’e teko praleisti 
ištisa diena. Miestas — nieko 
ypatingo. Uostas — didelis, 
gražus.

Vertinti uostą tuomet mili- 
tariniai strateginiu atžvilgiu 
neteko, nes kas gi galėjo ti
kėtis, kad už desėtko metų ten 
teks mūsų krašto kovūnams 
mušti vokiečius! Į patį Hitlerį 
tuomet buvo žiūrima, kaip į 
pajuokos objektą.

1941 m. rudenį vienas ame-

Marianų salų ir Filipinų. Be 
to, amerikiečiai sužalojo 9 
ar 10 japonų laivų, o tarp 

i jų vieną karo didlaivį ir 4 
lėktuvlaivius.

Per trijų dienų kovą ame
rikiečiai sunaikino 368 ja
ponų lėktuvus, o savo nus

! Amerikiečiai Viso
Sunaikino Jau Virš

1,527 Japoną Laivų
Washington. — Jungtinių 

Valstijų jėgos padarė japo- 
Inų laivynui sekamus nuos
tolius, dar nepriskaitant da- 

į bartinių jiem smūgių, ką tik 
'kirstų tarp Marianų ir Fili
pinų:

Viso iki birž. 21 d. nu
skandinta 1,527 Japonijos 
laivai, o tarp jų ir 3 karo 
didlaiviai, 6 lėktuvlaiviai, 57 
šarvuotlaiviai, 134 naikin
tuvai, apart 2,000 nuoskan- 
dintų karinių valčių ir ma
žesnių laivų.

Kovoj su japonais Jung
tinės Valstijos nustojo 1 di
delio karinio laivo, 6 lėktuv- 
laivių, |9 šarvuotlaivių, 44 
naikintuvų, 24 submarinų ir 
44 mažų karinių bei pagal
binių laivukų. Amerika 
taipgi neteko 18 transporti
nių ir žibalinių laivų ir 8 
nekarinių laivukų.

Maskva. — Paimti nelai
svėn suomiai sako, kad di
džioji dauguma Suomijos 
kariuomenės nusiminus ir 
visai nenori kovot prieš So
vietus.

tojo 70 lėktuvų, bet kai ku
rie jų lakūnai išgelbėti.

Nukentėjęs tokius smū
gius, Japonijos laivynas bė
ga nuo Amerikos laivyno. 
Amerikiniai bombanešiai 
vejasi ir pleškina priešų lai
vus.

Japonai šiek tiek pažeidė 
du amerikinius lėktuvlai- 

[vius ir vieną didelį karo lai
ką. Bet pažeidimai tiktai 
paviršutiniai, ir šie trys A- 
merikos laivai gali be per
traukos daly vau t karo veik
smuose.

Po Smūgio Berlynui, 
Amerikiečiai Nu

skrido j Sovietus
London, birž. 22. •—Ame

rikos bombanešiai vakar 
numetė daugiau kaip 2,800 
tonų bombų į Berlyną, o pa
skui būrys jų, skrisdamFų 
savo stovyklas Sovietuose, 
bombardavo Brandenburgą, 
Magdeburgą ir kitus kari
nius miestus rytinėje Vo
kietijoje ir Lenkijoje.

žygyje prieš Berlyną da- 
lyvavo amerikinių 1,000 
bombanešių ir 1,200 lengvų
jų lėktuvų. Amerikiečiai nu
stojo 58 lėktuvų ir nušovė 
41 vokiečiu lėktuvą. C v

Stambus Chinu Laimėjimas 
Prieš Japonus

Chungking. — Amerikie
čių išlavinti, chinai per 40 
dienų įtūžusių mūšių, pa-, 
galiau, išgrūdo japonus iš 
Kaoli kalnyno srities, atva
duodami 4,000 ketvirtainių 
mylių plotą, vakarinėje Yu
nnan provincijos dalyje, ties 
rytiniu Burmos rubežium.

London, birž’. 22. — So
vietai pradėjo naują sėk
mingą ofensyvą prieš Suo
miją iš rytų šono ir pralau
žė suomių linijas į šiaurius 
nuo Onegos ežero ir tarp 
pietinės to ilgo ežero dalies 
ir Ladogos ežero rytinio 
kampo.

Šiuo ofensyvu Raudonoji 
Armija ypač stengiasi ap
valyt nuo suomių 223 my
lias geležinkelio tarp Lado
gos ežero rytinio kampo ir 
Onegos ežero šiaurinio galo. 
Tai yra dalis geležinkelio 
linijos, kuri eina iš Lenin
grado šiaurėn į Baltosios 
Jūros uostą Bielomorską, o 
paskui į patį šiaurinį Mur
mansko uostą, prie Ledi- 
niuotojo Vandenyno.

Suomiai ir vokiečiai buvo 
užgrobę šio geležinkelio tar
pus nuo Ladogos ežero iki 
Poveneco miesto, stovinčio 
šiaurinėje Onegos ežero pa
krantėje. Tokiu būdu jie 
trukdė Sovietams geležinke
liu parsigabent reikmenis, 
kuriuos Amerika ir Anglija 
siunčia į Murmansko uostą,z 

■ Šiame ofensyve raudon
armiečiai ilgu frontu per 
dieną nubloškė suomius iki 
dešimties mylių atgal ir už
ėmė bent 110 miestų, mies
telių, geležinkelio stočių ir 
kaimų.
Suimta Daug Suomių ir Jų 

Ginklų Viborgo Srityje 
Tuo pačiu laiku kiti So

vietų kariai nustūmė suo
mius dar kelias mylias at
gal į vakarus ir šiaurvaka
rius nuo Viborgo uostamie
sčio, užimto diena pirmiau, 
ir šioje srityje atėmė iš 
priešų virš 50 gyvenamųjų 
vietovių, tarp kurių yra ir 
Tammisuo miestas su gele
žinkelio stočiai

Šturmuodami Viborgą, 
raudonarmiečiai paėmė ne
laisvėn didelį skaičių suo
mių karių, labai daug jų ka
muolių, vagonų, garvežių, 

trokų, automobilių ir visą 
eilę karinių sandėlių.

Sovietų lakūnai Viborgo 
fronte tuo tarpu sunaikino 
80 suomių trokų su jų ka
reiviais ir kroviniais ir su
daužė tris traukinius. Rau
donieji lakūnai taip pat nu
skandino tris suomių trans
porto laivus ir devynis lai- 
vukus bei dideles karines 
valtis Viborgo įlankoje.
Rytinio Ofensyvo žygiai.
Į šiaurius nuo Onegos e- 

žero raudonarmiečiai, tarp 
kitko, užėmė Vieką geležin
kelio stotį ir įsiveržė į Med- 
vežegorsko miestą.

Tarp Onegos ežero pieti
nio galo ir Ladogos ežero 
rytinio kampo, Sovietai nu
šlavė suomių pozicijas pie
tinėje Svir upės pakrantėje 
ir prasiveržė į šiaurinę tos 
upės pusę. Tarp šimto atva
duotų vietovių šioje srityje 
yra ir Svirstroj, 18,000 gy
ventojų miestas su didžia 
vanden - elektros dirbykla, 
kuri teikdavo Leningradui 
elektros jėgą ir šviesą. — 
Svir upė jungia Onegos e- 
žerą su Ladogos ežeru.

Kokiem Japoną Laivam 
Dabar Smogta

Honolulu, birž. 22. — Pa
starajame mūšy j tarp Ame
rikos ir Japonijos laivyno 
tapo nuskandintas karinis 
japonų laivas, lėktuvų išve
žioto jas; vienas naikintuvas 
ir trys žibaliniai laivai.

Sunkiai sužalota bei pa
degta dar šie Japonijos lai
vai : lėktuvlaivis Zuikaku 
(17,000 tonų), kurin pataikė 
trys bombos, sveriančios po 
1,000 svarų; vienas didelis 
lėktuvlaivis, kitas apie 10,- 
000 lėktuvlaivis, vienas ka
ro didlaivis (29,000 tonų); 
vienas šarvuotlaivis, trys 
naikintuvai ir du žibaliniai 
laivai.

Amerikiečiai Trimis Pusė
mis Apsiautė Cherbourgą 
Ir Šturmuoja Nacius Jame

Franci j a, birž. 22.— šiau
rinėje Cherbourgo pussalio 
dalyje amerikiečiai per die
ną atėmė iš vokiečių dar 
kelis tuzinus miestų, mies
telių ir kitų gyvenamųjų 
vietų ir iš visų trijų pusių 
apsupo vokiečius Cherbour
go uoste, prispirdami juos 
prie jūros.

Associated Press teigia, 
kad Amerikos kariuomenė 
jau pasiekė jūrą ties St. 
Croix-Hague, i vakarus nuo 
Cherbourgo uosto, ir ties Le 
Theil, Į rytus nuo jo.

Italijoj Talkininkai 
Dideliais Šuoliais 

Maršuoja Pirmyn
Roma, birž. 22. — Anglai 

rytiniame Italijos šone už
ėmė pozicijas jau tik už 32 
mylių nuo Adriatiko Jūros 
svarbaus uosto Anconos. 
Čia išvien su anglais kovoja 
ir priešfašistinė italų ka
riuomenė.

Anglai taip pat artinasi 
prie Camerino miesto, 35 
mylios į šiaurių rytus nuo 
savo užimto Perugios mies
to.

Amerikos kariuomenė va
kariniame Italijos šone nu- 
maršavo pirmyn jau 15 my
liu nuo savo užimto Grosse- 
to miesto.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI
ITALIJOJ

Roma, birž. 22. — Skai
čiuojama, kad per dabartinį 
talkininkų ofensyvą Italijoj 
vokiečiai nustojo 80,000 iki 
100,000 savo karių, kaipo 
užmuštų, suimtų bei sun
kiai sužeistų. Vien į nelais
vę paimta virš 27,000 nacių.

Siaučia žiauriausi mūšiai 
durtuvais tarp prasiveržu
sių Cherbourgan amerikie
čių ir desperatiškai besigi
nančių nacių.

(Amerikos karo sekreto
rius Stimson sakė, jog 
Cherbourge apsupta liku
čiai nacių trijų divizijų.)

Apsuptieji vokiečiai neat
siliepė į amerikiečių koman
dos šaukimą tuoj pasiduot, 
jeigu jie nori išlikti gyvi.

Anglai atmušė nacių at
akas Caen srityje.

Jankiai Sučiupo Nacią 
Automatinių Bomba- 

nešią įrengimus
London, birž. 22. —Ame

rikos kariai Cherbourgo 
srityje, tarp kitko, paėmė’ 
kelias cementines platfor
mas, nuo kurių vokiečiai 
siuntė savo automatinius 
bombanešius - robotus į pie
tinę Angliją.

Tokiu budu amerikiečiai 
atidengė jau paskutinę na
cių slaptybę — kaip tie jų 
bombanešiai nutaikomi ir 
paleidžiami oran be lakūnų 
juose.

------------- «—

Angly Lakūnai Vėl Pla
čiai Puolė Vokietiją
London, birž. 22. Praeitą 

.naktį lengvieji Anglijos 
'bombanešiai vėl ardė ir de
gino Berlyną, o kiti anglų 
bombanešiai ir lėktuvai ko
votojai bombardavo ir ap
šaudė karinius miestus 
Ruhr-Rheino srityje, Vaka
rinėje Vokietijoje. Negrįžo 
46 anglų lėktuvai.

Raudonoji Armija gru
miasi artyn Helsinkio.

rikietis korespondentas kalbė
josi su dabartiniu Suomijos 
prezidentu Risto Ryti. Kores
pondentas jo užklausė, ar Šuo-

__ • __

Per Trejus Metus Sovietai Užmušė bei Suėmė 7,800,000 Nacių
------------------------------------------------ B -------------------------------------------- 0---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

mijos vyriausybė nesijaučia 
padariusi klaidą, stodama iš
vien karan su Hitleriu prieš 
Tarybų Sąjungą. Amerika, nu
rodė korespondentas, eis iš
vien su Tarybų Sąjunga, duos 
šiai karinės pagalbos.

Risto Ryti atsakė:
—Amerikos pagalba nespės 

pasiekti Tarybų Sąjungos, nes 
iki pagalba 
nugalėta.

Pasirodo, 
kiek nebuvo 
siškius Grigaitį, Pakštą ir ki
tus tos veislės ricierius.

Trumparegiai tie Suomijos 
fašistai, trumparegiai!

Didžiausi suomių tautos ne
prieteliai buvo ir tebėra jų pa
čių fašistai, toki kaip Ryti, 
Linkomies, Tanneris!

(Tąsa 5-tame puslapyje 1

ateis, ši jau bus

kad p. Ryti 
gudresnis už

nei
mū-

London, birž. 22. — Rau
donoji Armija užmušė bei 
suėmė 7,800,000 vokiečių 
per trejus metus, kaip kad 
Sovietų Žinių Biuras prane- 
nešė trimetinėje karo su
kaktyje rytiniame fronte.

Sovietai tuo tarpu nusto
jo 5,300,000 karių, kaipo už
muštų, nelaisvėn paimtų ir 
dingusių be žinios.

Per paskutinius 12 mėne
sių raudonarmiečiai Ukrai
nos fronte nugrūdo nacius 
iki 500 mylių atgal. Čia bu
vo užmušta ir suimta 1,400,- 
000 hitlerininkų, o Raudo
noji Armija nustojo 1,100,- 
000 savo kovūnų.

‘Raudonajai Armijai lai
mėti dikčiai prisidėjo mūsų 
talkininkai, Jungtinės Val

stijos ir Didžioji Britanija, 
kurios teikė Sovietams viso
kių strateginių žaliųjų me
džiagų ir ginklų ir kurios 
sistemačiai iš oro bombar
davo karinius taikinius Vo- 

karinę vokiečių jėgą”, kaip 
sako Sovietų Žinių Biuras.

Nacių Pabūklų Nuostoliai
Per 12 paskutinių mėne

sių Sovietai laimėjo žymių 
pergalių visame fronte nuo 
Suomijos šiaurėje iki Juo
dosios Jūros pietuose. Rau
donoji Armija tuo tarpu su
naikino 33,500 priešų ka- 
nuolių, 27,600 tankų ir 17,- 
000 lėktuvų. O per trejus 
metus buvo sunaikinta 90,- 
000 vokiečių kanuolių, 70,-

Sovietu Nuostoliai Taip Pat Dideli; Bet Jie Atvadavo Virš 
579,000 Ketvirtainių Myliu Žemės ir Sunaikino 90,000 Na- 

ciij Kanuolių, 70,000 Tanky ir 60,000 Lėktuvu
000 tankų ir 60,000 lėktuvų.

Sov. Ginklų Nuostoliai
Sovietai' per metus nusto

jo 13,000 kanuolių, 19,000 
tankų ir 7,128 lėktuvų, o per 
trejus metus — 48,000 ka
nuolių, 49,000 tankų ir 30,- 
128 lėktuvų.
Atvaduota Daugiau Kaip 
Pusė Miliono Mylių žemės
Per trejus metus Sovietai 

atvadavo nuo vokiečių 579,- 
150 ketvirtainių mylių že
mės ir yienoje vietoje nu
bloškė nacius net 1,242 my
lias. atgal, skaitant nuo gi

liausio nacių prasiskverbi
mo Kaukazan.
Didieji Laimėjimai per 12 

Mėnesių
Per 12 paskutinių mėne

sių Sovietai sutriuškino vo
kiečių apgulą prieš Lenin
gradą; prasiveržė į Rumu
niją, Estiją, į buvusią Len
kijos užgrobtą Vakarinę 
Ukrainą ir pasiekė Čecho- 
slovakijos sieną. Raudonoji 
Armija tuo tarpu taipgi iš
laisvino didmiesčius Kijevą, 
Rostovą, Odessą, Charkovą 
ir Sevastopolį; Čerkassų 
siųstuose užmušė bei suėmė

73,000 vokeičių, ,o Kryme, 
apsupdama nacius ir rumu
nus, užmušė 50,000 priešų ir 
nelaisvėn paėmė 61,687.

Sovietų Žinių Biuras, pri
mindamas ž i a u riuosius 
1943 - 44 metų mūšius 1,- 
863 mylių fronte, sako:

“Vokiečių fašistų armijos 
su milionais karių ir įreng
tos naujoviškiausiais pa
būklais, nukentėjo milžiniš- 

ikų nuostolių. Nuo jų sumu
šimo ties Stalingradu (1943 
m. vasaryje) taip jie ir ne
pajėgė atsigriebti, o dabar 
jiem žiūri į akis visiškas su- 
pliekimas.”

Vienybė tarp talkininkų 
valdžių dabar yra “stipres

nė, negu bet kada pir
miau,” sako tas oficialis 
pranešimas: Talkininkai da
bar “turi sutartiną planą 
visiškai ištaškyti ginkluotas 
hitlerinės Vokietijos jė
gas.”

“Dabar, kuomet Raudo
noji Armija ir talkininkų 
armijos deda tiesiogines pa
stangas išlaisvinti paverg
tus kraštus; kuomet Jung
tinių Tautų kariuomenė su 
geležine ranka griebia už 
gerklės hitlerinei Vokietijai 
ir europiniams jos pastum
dėliams, tai hitlerininkų 
gaujai jau nelieka jokios 
vilties išvengti netolimo ir 
visiško sumušimo,” kaip 
priduria Sovietų Žinių Biu
ras.

■ V t
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Pirmu Sykiu Šio Karo Metu
I

Pietų Amerikoje yra dešimts respubli
kų, bet iš jų visų tik viena — Uruguajus
— tėra užmezgusi diplomatinius ryšius 
su Tarybų Sąjunga. Kitos devynios res
publikos dar vis atsisako užmegzti di
plomatinius ryšius su ta šalimi, kurios 
teritorija užima vieną skritulio šeštada
lį, kurios armijos išgelbėjo pasaulio ci
vilizaciją!

Kodėl gi kitos respublikos dar vis ne
mato reikalo “sueiti į diplomatinę pa
žintį” su Tarybų Sąjungą? Tam, be abe
jo, yra visa eilė priežasčių, bet vyriausia: 
dėl to, kad ten giliai suleidęs šaknis fa
šistinis klerikalizmas, bijąs šviesos, kaip 
velnias kryžiau^ Per ilgus laiku Urugu
ajus skaitėsi ‘‘Pietų Šveicarija”. Tai lais
viausia respublika, nors ji yra pati ma
žiausia iš visų Pietų Amerikos kraštų.'

Birželio 22 dieną Montevideo mieste, 
Uruguajaus sostinėje, pirmu sykiu šio 
karo bėgyj buvo suruoštas masinis mi
tingas trejų metų sukakties vokiečių už
puolimui ant Tarybų Sąjungos paminėti. 
Kalbėjo neseniai atvykęs Tarybų Sąjun
gos ambasadorius, krašto vice-preziden- 
tas, taipgi dalyvavo Jungtinių Valstijų ir 
Didžiosios Britanijos atstovai.

Tai buvo iš tikrųjų istorinis mitingas!

200,000 Vokiečių Kolonistiį 
“Persikėlė” Lenkijon

Lenkų laikraštis Londone, Dziennik 
Polski, kaip sako žinių agentūra ONA, 
praneša, kad neseniai vokiečių okupuo
tuose Lenkijos plotuose “apsigyveno” 
200,000 vokiečių kolonistų. Iš kur gi jie 
atsirado? Ogi iš Ukrainos!

Šitie naciškieji vokiečiai buvo nuvykę 
į tarybinę Ukrainą ir ten jau buvo be
pradedą “įsikurti”: atimtoje iš kolekty- 
yiečių žemėje, jie steigėsi dvarus ir ma
nė ten viešpatauti “per amžius.”

Bet kuomet Raudonoji Armija pradėjo 
duoti Wehrmachtui kailin, tai vokiečiai 
kolonistai, kurie tik suspėjo, nešdinosi' 
link vakarų. Jie manė- apsigyventi Vo
kietijoje, bet Hitleris nelabai nori juos 
-ten priimti. Jų sugrįžimas puldytų žmo
nių moralą. Tuo būdu tie vokiečiai ap
gyvendinti Lenkijos plotuose. Neilgai, 
tačiau, jiems ten teks viešpatauti, nes 
Raudonoji Armija dar turi aštrų ginklą, 
kurį paleis darban neužilgo. Smuks iš ten 
tie nenaudėliai, bet kur jie tuomet dė
sis? Iš vakarų link rytų eis talkininkų 
kariuomenės.

Lietuvoje vokiečių kolonistų taipgi yra 
tūkstančiai. Jų žmonės labai neapkenčia,
— juos tiesiog šaudo, padega, žudo, kaip 
įmanydami. Partizanai jiems taipgi nesi
gaili Švino. Tik lietuvių tautos nepriete
liai, toki, kaip Kubiliūnas, jo sėbrai ban
do ginti vokiečius kolonistus, bet veltui!

Neužilgo, aišku, ir iš Lietuvos vokiš
ki niekadėjai bus išguiti, ir visa žemė bus 
grąžinta Lietuvos liaudžiai, kaip buvo 
1940 metais.

nėšio, ir vokiečiai nieko negali mums pa
daryti ! Kasdien ir kasdien mūsų kariuo
menės ten auga, stiprinasi ir neužilgo, 
spėjama, bus užkariautas visas Norman
dijos pussalis.

Tenka pažymėti, kad amerikiečiai ko- 
vūnai, ypačiai devintoji divizija, mūšiuo
se pasirodė labai puikiai. Vokiečiams jau 
padaryta daug nuostolių: tūkstančiai jų 
išmušta, sužeista ir jau bene virš 20,000 į 
nelaisvę paimta!

Bet didžiausias vokiečiams smūgis yra 
tame, kad mes jau Franci joje, kad antra
sis frontas jau pradėtas.

Kodėl vokiečiai nemetė daugiau savo 
pajėgų kovai pri.eš mūsų kariuomenes? 
Yra visokių spėjimų. Tačiau, vyriausias 
spėjimas bene bus pats reališkiausias: 
vokiečiai žino, jog veiksmai Normandi
joje tėra tik pradžia. Jie žino, kad gen. 
Eisenhoweris dar turi ką tokio “savo 
rankovėje”. Jie nujauiča, kad bus dar 
ir šian ir ten įsiveržimų E'uropon. Vadi
nasi, hitlerininkai yra subalamutyti labai 
ir jie nebežino, ką daryti.

Pagaliau, rezervinės kariuomenės jie, 
matyt, daug neturi. Didžiausios jų pajė
gos dar vis tebėra Rytų fronte ir iš ten 
jie nedrįsta ištraukti nei vienos divizi
jos, kadangi nežino, katrą dieną Raudo
noji Armija pradės savo didžiulį ofensy- 
vą. Hitleris nebegali daugiau jėgų pa
siųsti nei į Suomiją, Helsinkio fašistams 
gelbėti. Berlyne, matyt, šiandien viešpa
tauja chaosas,—chaosas ne tik dėl to, 
kad sostinė sugriauta alijantų bombo
mis, bet ir chaosas nacių vadų galvose!

Mes tuo galime tik pasidžiaugti!

“Darbštusis Mr. Dewey”
Šiuos žodžius rašant, į Chicagą ren

kasi republikonų partijos vadai. Pirma
dienį ten prasidės jų suvažiavimas, ku
riame bus priimta rinkimams platforma 
ir nominuoti kandidatai į šalies prezi
dentus ir vice-prezidentus.

Niekam šiandien nėra paslaptis, kad re- 
publik. reakcininkų galvose stovi pirmoje 
eilėje New York o valst. gubernatorius, 
už kurį jie mano paduoti savo balsus — 
Mr. Dewey. Spėjama, kad jis bus trečią 
suvažiavimo dieną nominuotas. Kas bus 
jo partneriu — sunkiau pasakyti.
J\Ta, o kada Mr. Dewey kandidatavo į 

valstijos gubernatorius, tai jis pareiškė, 
kad išgubernątoriaus pilną savo termi
ną, kad jis nesisiekiąs būti republikonų 
partijos kandidatu į prezidentus 1944 
metais.

Tačiau tasai jo pažadas tik pažadu ir 
pasiliko. Gubernatorius Dewey nori būti 
kandidatu į prezidentus ir jis to siekias! 
—siekiasi žinoma, atsargiai, niekur vie
šai nepasisakydamas.

Kuomet republikonai lyderiai ir lyde- 
riukai, suvykę į Chicagą, darbuojasi už 
Dewey, tai jis pats, Mr. Dewey (taip ra
šo spauda), sėdi sau prie deskos ir dir
ba — dirba, “visai nemąstydamas apie 
Chicagą.”

Tai, žinoma, nėra tiesa! Mes galime 
“betyti,” kad Mr. Dewey visos mintys 
yra nukreiptos į republikonų suvažiavi
mą. Ar jis nėra žmogus? Ar jam nesinori 
būti kandidatu į šalies prezidentus — 
garbingiausią vietą mūsų krašte? Žino
ma, jog taip!

Tačiau, būti nominuotu — vienas da
lykas, o išrinktu — visai kitas.

Kiekvienam aišku, kad p. Dewey, jei 
jis bus pastatytas kandidatu, negali ti
kėtis būti išrinktu, kuomet kandidatuos 
prezidentas Rooseveltas.

Po Pusės Mėnesio
Nuo to laiko, kai talkininkų kariuome

nės pradėjo antrąjį frontą Vakarų Eu
ropoj (birž. 6 d.) praėjo gera pusė mėne
sio. Iš karto, prasidėjus invazijai, dau
gelis žmonių manė: jeigu Normandijoje 
mūsų kariuomenės išsilaikys 10 dienų, 
tai vokiečiai jų niekaip iš ten negalės iš
mušti. Per dešimts dienų invazija bus su
stiprinta taip, kad vokiečiai net ir su di
delėmis pajėgomis nieko negalės pada
ryti.

Praėjo dešimts dienų, praėjo puse mė- 
< 1... Į i t................ .L.i.i. t .i ... .ui U.,d
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Palaiminti Ubagai!
Vienas laikraštis rašo, kodėl “ruskiai” 

negalėjo 1941 metais išvežti iš Lietuvos 
smetoninio generolo Nagevičiaus. Girdi: 
Nagevičius “apsirengė ubagu (elgeta). 
Pasiremdamas kūjokais šlubavo, o skar
maluota ubagė (kuria buvo pasivertusi 
jo žmona) jį vedė. Tokiu būdu jiedu pa
siliko Lietuvoje.”

Vadinasi, kad pasilikti nacių okupuo
toje Lietuvoje ir jiems dirbti, gen. Nage
vičius su savo žmona turėjo net ubagais 
pasiversti. Evangelijoje sakoma: palai
minti ubagai dvasioje, nes jų yra dan
gaus karalystė. Čia galime pridėti: pa
laimintas ubagas Nagevičius, nes jo yra 
Hitlerio okupacija... tik neilgai jis šita 
laime galės naudotis, kadangi hitlerinė 
okupacija nėra kaip toji dangaus kara
lystė — amžina; okupacija bus neil
gam. Ką tada tasai ubagas darys?

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Ant Amerikos laivo prie Francūzijos kranto sužeis
tam kariui perleidžiama kraujo. Gal tavo sūnus, brolis, 
meilužis, pažįstamas bei gimine. Jo gyvybę išgelbėjo 
keno nois aukotas Raudonajam Kryžiui kraujas. Atlik 
savo pareiga: Paaukok savo kraujo išgelbėjimui kito 
kurio sužeisto kovūno gyvybės!

ALDLD 2-ro APSKRIČIO REIKALAI

Pirkime Daugiau Negu 
I ’irkome Pirmiau

BacA tie
-BUY MORE THAN BEFORE!

Jau anksčiau matėme 
dienraštyje vardus savo ša- 
lį-Ameriką mylinčių ir ją 
branginančių biznierių, ku
rie apmoka už vietą atsi
šaukimų pirkti Karinius 
Bonus. Tų biznierių apmo
kami atsišaukimai, kasdien 
po vieną, telpa Laisvėje. Tie 
atsišaukimai suteikia mate- 
rialę pagelbą dienraščiui, 
jie stiprina žmonių moralą 
šiose sopulingose didžiųjų 
mūšių valandose, jie vienija 
tautą pergalei — jie stipri
na valdžios iždą. Tie demo
kratinių lietuvių apmokami 
pranešimai visais atžvil
giais stiprina Ameriką ir 
jos talkininkus greitai per
galei. Todėl* biznieriai tais 
atsišaukimais atlieka puikų 
patriotinį darbą. Jų vardai 
dienraščio skaitytojam turi 
būt žinomi kaipo vardai 
žmonių, remiančių savo ša
lį kovoje už sunaikinimą fa
šizmo, kovoje už laisvę, ko
voje už gražesnį gyvenimą 
žmonijai visų rasių, tautų, 
visame pasaulyje.

Šiomis dienomis apmoka
mus atsišaukimus pirkti 5- 
sios Karinės Paskolos1 bonų 
pridavė šie biznieriai:

Antanas Balčiūnas, 
Savinink. Varpas Keptuvės, 
40 Stagg St., arti Lorimer

St., Brooklyn, N. Y.

Charles Vigunas, 
Bar & Grill 

284 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y.

K. W. Petronis 
O. K. Jewelry Shop 

7415 - 13th Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Anthony Tautkus, 
Bar & Grill 

73 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Petras Kapickas, 
Bar & Grill 

32 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Gaila, kad dėlei stokos lai
ko ne visus biznierius mes 
spėjome aplankyti ir pri
minti šį reikalą. Būtų gra
žu, kad norintieji prisidėti 
prie šio, garbingo darbo— 
karin. pajėgų stiprinimo at
sišaukimais per dienraštį 
Laisvę patys kreiptumėtės į 
Laisvės ofisą. Arba galite 
paskambinti STagg 2-3878 
ir mes jums mielai suteiksi
me informacijų kokiom išly
gom jūs galite padaryti at
sišaukimą į visuomenę pirk
ti 5-sios Paskolos Karinius 
Bonus.

Laisvė yra visos Ameri
kos dienraštis. Netik 
Brooklyno biznieriai, bet ir 
iš kitų miestų turėtų dėti 
atsišaukimus į visuomenę 
pirkti bonus.

P. Buknys.

Naciai trečiadienį pasiun
tė daugiau savo rakietinių 
bombanešių, kurie padarė 
šiek tiek nuostolių pietinėje 
Anglijoje.

Linksma pranešti, kad ir vėl 
mūs žmonės pradėjo lankyti 
parengimus. Iš pradžios karo 
žmonės buvo dikčiai sudemo- 
ralizuoti; ateitis buvo ne taip 
aiški, kaip šiandien, tai žmo
nės laikinai gyveno kaip ir ap- 
maudoje. Ir ar galima kaltin
ti ? žmogžudingos fašistų gau
jos buvo pasileidę išžudyti vi
są demokratinį pasaulį. Tik 
vėlesniu laiku mūsų šalims pa
sisekė fašistiniams vilkams il
tis nulaužti; ir galas jiems jau 
matosi.

11 d. birželio atsibuvo Li
teratūros Draugijos Antro Ap
skričio piknikas, Linden, N. J. 
Pasisekė labai gerai. Suvažia
vo dikčiai draugų, pažįstamų 
ir taip gerų žmonių iš gan to
limų vietų. Drg. V. Stankus 
buvo iš Eastono, o drg. Vilkas, 
kaip jis pats sakė, su visais 
savo burdingieriais, atkeliavo 
iš Patersono. Senas Vincas ir
gi neatvažiavo vienas, ale su 
žentu ir kaimynais. Ir tai ne 
vien newjersieciai, ale ir 
brooklyniečiai geru skaičių vei
dų pasirodė.

Už tokį skaitlingą atsilan
kymą, Lit. Draugijos Antras 
Apskritys nuoširdžiai dėkoja 
visiems, šitokį parama reiškia 
galimesnį veikimą ateityje.

Reikia kiek pakalbėti ir apie 
programą. Piknikuose sunku 
su programomis todėl, kad 
žmonės neatvažiuoja (ypa
tingai miestiečiai) programų 
klausyti, bet šviežiu vasaros 
oru pasimalonėti. Tačiau, ge
ra dalis piknikų lankytojų ir 
programas mėgsta, kiek buvo 
galima pastebėti šiame pikni
ke.

Pirmiausiai sietyniečiai iš 
Newarko, sudainavo apie pen
ketą dainų. Nors, iš priežas
ties karo, Sietyno Choras cho
ristais neskaitlingas, tačiau 
Bronė šalinaitė taip jau gerai 
įgudus diriguoti chorus, kad 
jai ir mažai balsų turi skam
bėti, kaip kokis didžiausias 
choras. O choristai, didžiumo
je, būdami jau augę žmonės, 
žino savo užduotį gerai, todėl 
ii’ deda pastangas, idant atli
kus užduotį pavyzdingai.

Taip, kada Sietyno Choras 
užtraukė dainas, tai iš tikrųjų 
visi buvo sužavėti.

Prakalbą sakė seniai besi- 
lankęsis mūsų apylinkėje Se
nas Vincas. Kažin, kodėl taip 
turėtų būti, tačiau taip jau 
yra. Kada Senas Vincas kalba, 
tai daugelis, o gal ir visi, ti
kisi iš jo išgirsti juokų, kaip 
iš kokio klauno. Gal todėl, kad 
jo pirmesnės apysakos sukel
davo daug juoko pas skaityto
jus, o gal jo paties ypata to
kią atmosferą sudaro, kas rei
kalauja juoko. Galima labai 
lengvai pastebėti, jog klausy
tojai gaudo jo dviprasmingus, 
juoką sukeliančius išsireiški
mus ir juokiasi su gan geru 
pasitenkinimu. O kada jo kal
boje juoko nepasirodo, tai net 
pasigirsta nusiskundimų, būk 
Senas Vincas praradęs savo 
jumorą.

Šį sykį Senas Vincas pasakė 
labai gerą, aiškią, “up-to- 
date,” pamokinančią ir rimtą 
prakalbą, kurią būtų pasakęs 
bile geras kalbėtojas šių dienų 
aplinkybėse, šis laikas, rodo
si, būtų kaip ir per rimtas 
prakalbose didelius juokus 
krėsti, kada toks žmogžudin-'

gas karas eina, kur tūkstan
čiai žūsta. Bet, kada žmonės 
to reikalauja, gal ir reikia su
rasti būdus juos patenkinti, 
kada nori prisitaikyti prie jų 
ir jiems patiems gerą padaryti.

Nors buvo skelbta, kad D. 
M. šolomskas kalbės, tačiau 
dėl trūkumo darbininkų, jis ta
po pastatytas “grajinti porte- 
pijoną” — (cash register), ir 
todėl negalėjo kalbėti, dauge
liui net apgailestaujant, kad 
jis nekalbėjo.

šiandien piknike darbinin
kas labai brangus dalykas. La
bai retas kuris išklausys pra
šymo kiek padirbėti. O jei ku
ris apsiima dirbti, tai turime 
jam būti daugiau, negu dėkin
gi už tai, nes jis iš tikrųjų vi
suomenei pasišventęs žmogus.

Prie baro šie draugai ati
dirbo labai sunkiai, be pava
davimo: G. Varisonas, M. ‘ 
Skairus, J. Stanelis ir G. Kar- 
dauskas.

Taipgi rūpestingai darbą at
liko prie valgių: dr-gės: Ver- 
telienė, Augutienė, Marčiukie- 
nė ii- dar viena maloni draugė, 
kurios jokiu būdu pravardės 
neatsimenu.

O drg. Lideikienė visa die
nelę išsėdėjo pardavinėdama 
barčekius.

Taip, yra dikčiai gerų žmo
nių. štai lindenietė Budrevičie- 
nė mums paaukavo sūrį, ku
ris, pasidarbavus drg. Žukaus
kienei, atnešė daug naudos. 
Liet. Lit. Draugijos Antras 
Apskritys širdingai dėkoja 
drg. Budrevičienei.

Laimingas drg. čiurlis ba- 
jonietis. Jis jau kelintas sykis 
mūsų apskričio piknike ką 
nors vis laimi, šį sykį jis lai
mėjo tą sūrį. Tai žmogus, ku
riam nepavydėtina. Kada pra
šai jo dirbti parengime, jis ne
moka atsakyti “no,” ir dabar 
dirbo.

Nebus pro šalį priminti ir 
tas, jog Lith. Liberty Parko 
vice-prezidentas P. Plungis 
nuoširdžiai ir rūpestingai pa
tarnavo mums, pikniko rengė
jams, net ir mažmožiuose, kad 
tik piknikas būtų sėkminges
nis.

Prie šio, dar noriu pranešti 
apskričio nariams ir šią žinią, 
kad turime jau keli metai su
sitvėrusią naują kuopą Antro 
Apskričio ribose, Livingston, 
N. J. Bet vis mums nepasise
kė ją įtraukti į apskritį. Da
bar į šį pikniką buvo atsilan
kęs drg. Jamison, tos kuopos 
rūpestingas darbuotojas. Aš 
įsikibau jam į plaukus ir ne- 
paleidau, kol neprižadėjo 
stengtis prisiųsti savo kuopos 
delegaciją ateinančioji mūsų 
apskričio konferencijom Aš 
manau, kad tai bus labai ge
rai.

Bus svarbu pranešti ir tą, 
jog mūsų apskričio 54-tos kuo
pos narys Liudvikas šlančaus- 
kas, 1905 metų Rusijos revo
liucijos dalyvis, rudiškietis, su 
drauge rūpinasi surengti savo 
rūtų, rožių ir serbentų apau- 
gusiams namelyje, Rahway, 
N. J., užkandžių baliuką, ku- 

■ rio visas pelnas eis mezgė
joms, kurios mezga reikmenis 
mūsų Sąjungininkų karei
viams. Dikčiai pagirtinos pa
stangos.

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Apskričio 
Pirmininkas.

DRG. L. PRUSEIKOS MARŠRUTAS
Vilnies redaktorius Leonas 

Pruseika turės eilę prakalbų 
didesnėse lietuvių kolonijose. 
Jis kalbės apie mūsų uždavi
nius karo laimėjimui ir kito
mis svarbiomis temomis. Pra
kalbos įvyks sekamose koloni
jose :

Cleveland, Ohio, sekmadie
ni, birželio 25 d., White Eag
le Svetainėje, ant Kosčiuško 
gatvės.

Brooklyne, sekmadienį, lie
pos 2 d., kalbės dienraščio 
Laisvės piknike, Clinton Par
ke, Maspethe.

Philadelphia, pirmadienį, 
j liepos 3 d., 7:30 vai. vakare, 
Liaudies Name, 735 Fair- 

: mount Ave.
Baltimore, trečiadienį, lie

pos 5 d., 7:30 vai. vakare, 
^Lietuvių Svetainėje, 851 IIol- 
> lins St.

Pittsburgh, sekmadienį, lie- 
; pos 9 d., kalbės Lietuvių Dar- 
Į bin. Susivienijimo 8-to apskri
čio/ išvažiavime, M. Budniko 

'ūkyje, 1911 Edgebrook Ave.
Visus dienraščio skaitytojus 

raginame apsilankyti į šias 
prakalbas ir išgirsite daug 
naujo.
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Treji Metai Žiauriosios Vokiečių 
Okupacijos Lietuvoj e

\Generalinio SSSR Konsulato atašė, Povilas Rotomskis, pateikia naujų faktų apie 

dabartinę padėtį okupuotoje Lietuvoje.— Lietuvos žmonės kyla prieš vokiečius. 
— Kokios Lietuvos siekia Lietuvos partizanai ir kiti kovotojai? — Kaip Plecha
vičius organizavo savo batalijomis ir kodėl jie sukilo? — Kas tas “Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas” ir kam jį kryžiokų spauda taip.reklamuoja?

(Pabaiga)
“Jūs padedate hitleriniams plėšikams, 

kurie grobia mūsų šalį, atima iš valstie
čių paskutinį duonos kąsnį, kurie pade- 
ginėja Lietuvos kaimus, žudo ir naikina 
lietuvius. Jūs ginate vokiškuosius ban
ditus, kurie visus darbingus lietuvius 
gabęna į vokišką vergovę ir į frontą pra
žūčiai ... Bet visų šių jūsų baisių nusi
kaltimų okupantams dar neužtenka — 
jie ruošiasi jus įjungti į vokiečių kariuo
menę ir išsiųsti šuniškai mirčiai į fron
tą. Žinokite, kad ateina galas. Raudono
ji Armija nesulaikomai artėja prie Lie
tuvos. Išsivadavusi lietuvių tauta jus be 
gailesčio sunaikins. Jūsų laukia gėdinga 
vokiškojo šunpalaikio mirtis.

“Jeigu norite gyventi, jeigu norite 
išgelbėti savo šeimą, — turite tik vieną 
kelią: nedelsdami nukreipkite ginklą 
prieš vokiškuosius okupantus. Kurkite 
savo kovos būrius ir naikinkite vokiškuo
sius okupantus. Tik hitlerininkų krauju 
galėsite nuplauti nuo savęs judošišką 
dėmę ir išgelbėti savo gyvybę. . .”

Tarybinės Lietuvos vyriausybės pa
našiai buvo atsišaukta ir į Plecha
vičiaus “rinktinę,” patariant, kad rink- 
tininkai nukreiptų ginklą prieš okupan
tus, kad jie padėtų partizanams. Nes, 
“jei jūs taip elgsitės, — Tėvynė ir tary
bą vyriausybė jums dovanos ir laisvoje 
Lietuvoje galėsite vėl ramiai gyventi ir 
dirbti!.. .""

Čia kalbėtojas užklausė: Kodėl gi tie 
Plechavičiaus kariniai daliniai suki
lo? ... Atsakymas aiškus, nurodė jis. 
Raudonosios Armijos artėjimas, tarybi
nės Lietuvos vyriausybės griežti perspė
jimai, Lietuvos liaudies prieš juos nusi
statymas, — štai vyriausioji priežastis, 
vertųsi juos sukilti! Tūli Amerikos lietu
viški laikraščiai, aprašydami sukilimo 
faktą, apverkia ir Plechavičių, kurį vo
kiečiai išvežė į Vokietiją. Kodėl jie jį iš
vežė? Kalbėtojas mano todėl, kad Ple
chavičius nepateisino vokiečių dėtų vil
čių ir nemokėjo savo rinktinę ‘išauklėti’ 
taip, kad ji ištikimai savo vado įsakymų 
klausytų.

KAS IR DĖL KO LIETUVOJE 
KOVOJA?

Taip, tai didelės svarbos klausimas, 
kurį veikiausiai retai iškelia vidutinis 
amerikietis lietuvis. Mūsų jaunas lietu
vis diplomatas stebi Amerikos lietuvių 
spaudą ir jam rūpi šis klausimas — kas 
ir dėl ko Lietuvoje kovoja — truputėlį 
pagvildenti.

Amerikos lietuvių tarpe daug kalba
ma apie dabartines Lietuvos žmonių ko
vas prieš vokiečius okupantus. Tačiau 
neteko girdėti ligi šiol, kad būtų kas pa
statęs klausimą: kas ten kovoja, teisin
giau, kas tai Lietuvos žmonių kovai va
dovauja ir dėl ko jie kovoja?

Pasiskaičius Amerikos lietuvių spau
dą, pasiklausius Amerikos lietuvių poli
tinių grupių vadų pareiškimų, susidaro 
įspūdis, jog kiekvienas jų yra,linkęs už
sirašyti savo kreditan tuos nuopelnus, 
kurių atsiekia Lietuvos žmonės kovoje 
su okupantais ...

Tai kas gi Lietuvoje stovi kovų prie
šakyje? Kalbėtojas atsako: PARTIZA
NAI. Jie verčia nuo bėgių vokiečių ka
rinius traukinius, sprogdina tiltus bei 
amunicijos sandėlius; tai jie degina atsi- 
bastėlius kolonistus, apgina Lietuvos 
valstiečius nuo vokiečių teroro, moko 
žmones, kaip išsisukti nuo išvežimų Vo
kietijon, ir tt. Dėl to plačiosios Lietuvos 
gyventojų masės taip myli savo partiza
nus, didžiuojasi jų žygiais, o prireikus 
—slepia juos nuo okupantų ir kitokiais 
būdais jiems padeda!

Ir todėl, pasak kalbėtojo:
“Niekam nepaslaptis, kad partizani

nė kova eina tarybinės santvarkos grą
žinimo obalsiais, ir tai taip pat yra vie
na iš priežasčių, kodėl Lietuvos liaudis 
taip remia savo partizanus P
KAS TAS “LIETUVOS IŠLAISVINI

MO KOMITETAS.” ,
Tūloje lietuviškoje spaudoje dažnai 

rašoma, būk Lietuvoje veikiąs kažin ko
kis tai “vyriausias Lietuvos išlaisvinimo 
komitetas.” Kas gi tas komitetas? Kaip

jį charakterizuoja lietuvis diplomatas 
Rotomskis?

Pas jį esančiomis žiniomis, tąjį ko
mitetą sudaro “grupelė įvairiaspalvių 
inteligentų ir šiaip jau užsilikusios bu
vusiojo smetoninio režimo nuotrupos, ne
galinčios užmiršti savo 'senų, gerųjzį, lai
kų" P Komitetui rūpi atstatyti senoji, po
niškoji santvarka Lietuvoje.

“Deja, sako kalbėtojas, šitos Komite
to pastangos neduoda jokių vaisių, nes 
plačiosios Lietuvos gyventojų, masės nei
na su juo. O šitaip yra dėl to, kad, Komi
tetas kviečia Lietuvos žmones susilaikyti 
nuo kovos prieš vokiečius, jis ragina vi
sus ramiai laikytis ir laukti kažkokio 
'signalo", latvį išgirdę, Lietuvos žmonės 
turėsią pulti ir priešintis įžengiančiai 
Raudonajai Armijai,, kuri išlaisvins Lie
tuvą nuo okupantų...""

Komitetas nekovoja prieš valstiečių 
apiplėšimą, jis nekovoja nei prieš Lietu
vos žmonių išvežimą į Vokietijos kator
gą. Tiesa, to K-to pareiškimuose kartais 
švelniai pasisakoma prieš “daromą lie
tuvių tautai skriaudą” išvežimais, bet 
toji skriauda esanti tame, kad “vokie
čiams išvežus žymesnį skaičių, lietuvių, 
nebeliksią kam priešintis įžengiančia j ai 
Raudonajai Armijai! ..."" nusišypsoda
mas pridėjo kalbėtojas. Ir jis perskaitė 
publikai vieną tojo komiteto pareiškimo 
ištrauką, kuri labai būdingai parodo, 
kas iš tikrųjų komitetui rūpi. Štai toji 
ištrauka:

“Lietuviai galėtų kovoti su bolševiz
mu, būtent, prieš rytų Lietuvoje nuolat 
besiplečiantį.. . bolševikinį banditizmą. 
Tačiau, kol vokiečiai neduos lietuviams 
laisvų rankų patikrinti saugumą savo 
tėvynėje, iššluojant visus banditus iki 
paskutinio vyro, tol nei vienas lietuvis 
nekeliaus nei į rytus, nei, į vakarus .. .”

(Čia reikia pastebėti, jog “banditais” 
ir “bolševikiniu banditizmu” tasai K-tas 
vadina partizanus ir partizaninį judėji
mą.)

Ir čia kalbėtojas prideda:
Iš paduotosios ištraukos jūs matote, 

jog jos autoriai tiesiog kreipiasi į vokie
čius ir prašo juos pagalbos prieš parti
zaninį judėjimą, o kai visi partizanai 
'ligi paskutinio vyro" būsią iššluoti, tuo
met pasižadama keliauti, kur tik vokie
čiai lieps’, ir 'į rytus"—prieš Raudonąją 
Armiją, ir 'į vakarus’ — į vokiškąją ka
torgą arba kariauti prieš Amerikos ir 
Anglijos kariuomenes! .. . Tai ne lietu
vių tautos, o begėdiškiausių jos parda- 
vikų balsas... Tiesą sakant, tai organi
zacijai geriau tiktų ne 'išlaisvinimo", o 
pavergimo komiteto vardas, nes Lietuvo
je į jį žiūrima ne kitaip, kaip į pagelbinį 
Kubiliūno organą.

Patsai Kubiliūnas šiandien yra la
biausiai neapkenčiamas žmogus Lietu
voje.

Kalbant apie to “išlaisvinimo” Komi
teto veiklą, reikia iškelti dar vieną prie
žastį, dėl ko plačiosios Lietuvos žmonių 
masės jo neremia: Savo veikimo pagrin- 
dan tasai Komitetas deda Smetonos iš
keptąją fašistinę konstituciją, nepripa
žįstančią Lietuvos žmonėms jokių politi
nių teisių. Savo paskelbtoje “deklaraci
joje” Komitetas pasisako ir dėl Lietuvos 
ateities: “Lietuvą iš okupacijos išlaisvi
nus, ir toliau veikia 1938 m. (smetoni
nė) Lietuvos konstitucija."" Iš to prisi
pažinimo matome, jog Komitetas net ne
slepia siekiąs atkūrimo smetoninės Lie
tuvos. Aišku, kad vokiečiams nieko ge
resnio ir nebelieka pageidauti. Šiuo at
žvilgiu “išlaisvinimo” Komiteto planas 
jiems visiškai priimtinas.

Kam iš sveikai protaujančių po to dar 
neaišku, jog rėmimas “Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto” veiklos tuo patim 
yra rėmimas vokiečiu planų Lietuvoje, 
rėmimas pastangų vėl užkarti ant Lietu
vos žmonių sprando neapkenčiamą sme
toninę santvarką?

Štai, kur reikia jieškoti atsakymo į 
klausimą, kodėl plačiosios Lietuvos žmo
nių masės nepritaria to Komiteto sieki
mams !

Komitetas turi dar ir kitą uždavinį,— 
tokį, kokį vokiečiai buvo skyrę vilniškei 
“tarybai” praeitojo karo metu. Tuomet

RICHARD W. LAWRENCE, 
business and civic leader who has 
been named campaign chairman 
of the 1944 Fall drive of the New 
York War Fund.

So. Boston, Mass.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto So. Bostono skyrius į 
dvi savaites jau atliko daug 
darbų ir mes apie tai norime 
informuoti lietuvius, kurie tam 
darbui pritaria.

Cambridge Moterų K Ii ubas 
Lietuvos kovotojų ir žmonių 
paramai aukavo $25, M. Sta- 
šienė $5 ir M. Andreliunai $5.

Drabužių, valgio, kenuotų 
daiktų surinkime pasidarbavo 
M. Krasauskiene, M. Vasal, 
P. Andreliunai — visi iš Cam
bridge, Kvetkauskienč ir Aitu- 
čiai iš Arlington, širdingai 
ačiū. Ačiū drg. Andreliunams 
už paskolinimą siuvamos ma
šinos drabužių taisymui.

Darbas labai svarbus ir kiek
vieno nuoširdaus ir laisvę my
linčio žmogaus pareiga pagel
bėti lietuviams raudonarmie
čiams, partizanams, vaiku
čiams, gyvenantiems giliau So
vietų Sąjungoj ir ruoštis teikti 
didelę pagalbą Lietuvai, kuri 
jau neužilgo bus išlaisvinta iš 
nacių vergijos. Visi ir visos 
dirbkime.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 62 kuopos parengimas 
įvyks nedęlioj, birželio 25 d., 
B. Tamašausko ūkyje, 91 Gar
dner St., West Box bury,. Mass.

Bus skanių gėrimų ir valgių. 
Visi nariai, simpatikai, kas tik 
norite gražiai laiką praleisti, 
tai prašomi atsilankyti. Va
žiuoti reikia paimti nuo Dood- 
ley eleveiterį į Forest Hill, nu
važiavus į Forest Hill, paim
ti Charles užrašu gatvekarį ir 
važiuokite iki Gardner St., kol 
bus 91 numeris.

A. Dambrauskas.

Priešo Užnugaryje
(Pabaiga)

Dažnai vokiečiai organi
zuoja plačias miškų bloka
das, siekdami sunaikinti 
partizanų bazes. Tokioms 
blokadoms panaudojamos 
stambios reguliariosios ka
riuomenės pajėgos ir visos 
ginklų rūšys. Kaip taisyklė, 
blokados pasibaigia be re
zultatų : lanksti partizanų 
kovos taktika paverčia nie
kais visas vokiečių baudžia
mąsias ekspedicijas.

1943 m. vasarą vokiečiai 
organizavo prieš mus stam
bia blokada.

Aplinkinių kaimų valstie
čiai dar anksčiau mums bu
vo pranešę, kad vokiečiai 
didina mūsų rajone savo į- 
gulas. Šiuos pranešimus pa
tvirtino mūsų žvalgybos su
rinktos žinios. Buvo aiš
ku, kad įgulų papildymas 
naujomis jėgomis yra nu
kreiptas prieš mus.

Pagaliau vokiečiai ėmė 
supti mišką, kuriame buvo 
mūsų bazės. Apsupimo ra
tas nuolat siaurėjo. Vokie
čiai bandė įsiveržti į mišką, 
bet, sutikę smarkią ugnį, 
buvo priversti trauktis. Ta
da hitlerininkai sutraukė 
stambesnes jėgas ir koncen
travo prieš mus aviaciją. 
Mes nutarėme, kad susida
riusiomis sąlygomis būtų 
nesąmonės priimti atvirą 
mūšį prieš 20 ar 30 kart 
stambesnes priešo jėgas. 
Dėl to nusprendėm, kad vi
sos pagrindinės mūsų jėgos 
žūt būt turi prasiveržti, o 
miške pasiliks tik mažas 
būrelis ryšius palaikyti.

Mūsų padaliniai susiskal
dę į eilę smulkių grupių. 
Prisidengdami nakties tam
sa, visiems pavyko įvairio
mis anksčiau nustatytomis 
kryptimis išeiti iš miško. 
Neįkanuojamą pagelbą par
tizanams suteikė vietos val
stiečiai. Jie nuolat informa
vo mus apie priešo jėgų kie
kį ir kiekvieną jų judėjimą. 
Tik tos informacijos dėka 
galėjo būti įvykdytas prasi
veržimas pro apsupimo ra
tą.

Kai beveik visi partiza
nai, išskyrus mažą būrelį, 
jau buvo išėję iš miško, vo
kiečių aviacija pradėjo pra
garišką bombardavimą.

Grupės lėktuvų po 10-15 
mašinų dvi dienas nuo 8 vai. 
ryto iki paties vakaro bom
bardavo kiekvieną miško 
kampelį. Mes buvome pasi
likę miške viso 7 žmonės. 
Giliai apsikasėme žemėje ir 
hitlerininku bombos mums 
nepadarė jokių nuostolių.

Po šio bombardavimo vo
kiečiai, matyt, nusprendė, 
kad jų aviacija sunaikino 
visas pagrindines mūsų jė
gas. Prasidėjęs greit po to 
miško “šukavimas” buvo 
gan paviršutiniškas. Nuolat 
manevruodami ir keisdami 
savo vietą mums beveik iš
tisas dvi dienas pavyko lik
ti nepastebimais. Pagaliau 
susidūrėme su grupe girtų 
vokiečių automatininkų.Už- 
virė trumpa, bet arši kova, 
kurios metu vokiečiai buvo 
priversti trauktis. Mūsų 
smūgis buvo toks greitas, 
kad mums pasisekė prasi
veržti toli į priekį, prieš tai, 
kai spėjo atbėgti vokiečių 
sustiprinimai. Tris dienas 
slėpėmės pas valstiečius. 
Ketvirtą dieną sužinojome, 
kad vokiečiai nuėmė savo 
blokada.

Mūsų junginys, kurį vo
kiečiai paskelbė sunaikintu, 
tuojau atnaujino savo ko
vos veiksmus.

• •
Būrys susirinko žeminė

je. Buvo svarstomi arti
miausių dienų operacijų 
planai. Partizanė Onytė, vi
suomet tyli ir nekalbi, 
trumpai pranešė savo pla
ną, kurio vykdyme turėjo 
dalyvauti tik ji pati. Po il
gų svyravimų jos planas bu
vo patvirtintas.

Onytė persirengė taip, 
kad ji atrodytų nėščia. Ji 
apsivilko visokiais sudris
kusiai drabužiais, pasiėmė 
porciją tolo ir išvyko į vie
ną labai stambią geležinke
lio stotį, kurios rajone buvo 
keli vokiečiu sandėliai su 
ginklais ir šaudmenimis. 0- 
nytė priėjo prie vieno san
dėlio. Pradėjo temti. Vokie
čių* sargybinis nekreipė jo
kio dėmesio į susirietusią, 
nudriskusią nėščią moterį. 
Už kelių minučių sandėlis 
išlėkė į orą. Kitą dieną 
Onytė sveika sugrįžo į mū
sų stovyklą.

Amerikiečiai ir Sovietu kovūnai susitinka. Paveikslas trauktas viename Sovietu 
Sąjungos lėktuvą lauke, j kurį pribuvo Amerikos lakūnai, smarkiai apdaužę mili- 
tarinės svarbos punktus Rumunijoje.

Valstiečiai padeda parti
zanams kuo tik galėdami. 
Be tos pagelbos būtų mums 
visiškai neįmanoma sėkmin
gai kovoti prieš vokiečius. 
Valstiečiai mus aprūpina 
maistu, pastoge, nuolat tei
kia mums svarbias infor
macijas.

Praėjusiais metais vokie
čiai viename Lietuvos rajo
ne organizavo blokadą prieš / 
partizanus. Kartu su parti
zanų baze buvo blokuota ir 
visa eilė aplinkinių kaimų. 
Didesnės partizanų jėgos iš
ėjo iš apsupimo, smulkes
niais būriais slėpėsi pas val
stiečius. Vienas valstietis a- 
pie savaitę laiko slėpė pože
miniame urve penkius par
tizanus ir visą laiką juos 
aprūpino maistu. Keli parti
zanai slėpėsi pas valstietį, 
kurio namuose buvo susto
ję ir keli hitleriniai žanda
rai. Blokada tęsėsi tris sa
vaites. Tik valstiečių pagel
bos dėka partizanai sėkmin
gai ją išlaikė, neturėdami 
jokių nuostolių.

Valstiečiai ne tik padeda 
partizanams, bet ir gausiai 
stoja į partizanų eiles. Per 
tris savaites i mano vado
vu jamą būrį atvyko 22 val
stiečiai. Jie visi buvo pabė
gę nuo hitlerinių vergų me
džiotojų. Mes aprūpinome 
atvykusius pas mus vals
tiečius ginklais ir per trum
pą laiką jie tapo puikiais 
kovotojais.

Partizanai iš savo puses 
visaip padeda valstiečiams.

Hitleriniai okupantai kar
tą paskelbė, kad tam tikrą 
dieną T. stotyje valstiečiam 
bus duodama druską. Iš vi
sų apylinkinių kaimų vals
tiečiai suplaukė į stotį. 
Susirinkus miniai žmonių, 
hitlerininkai apsupo nesu
pratusius okupantų klastos 
valstiečius, atrinko visus 
darbingus vyrus ir mote-_ 
ris ir suvarė juos į stovyk-, 
lą, besiruošdami juos išga
benti į Vokietiją. Netoliese 
veikę partizanų būrys, ga
vęs žinių apie įvykį, naktį 
užpuolė stovyklą ir likvida
vo vokiečių sargybą. Visi 
suimtieji valstiečiai buvo 
paleisti į namus. Grupė jau
nų vyrų prisidėjo prie par
tizanų.

Kitoje vietoje vokiečiai, 
norėdami organizuoti žmo
nių medžioklę, staiga pa
skelbė viename miestelyje 
turgų (okupantai Lietuvoje 
uždraudė turgus.) Partiza
nai specialiais lapeliais ir 
gyvu žodžiu išaiškino visų 
apylinkinių kaimų valstie
čiams okupantų klastą. Re
zultate hitlerininkų planas 
visiškai pravirto. Į okupan
tų paskelbtą turgų niekas 
neatvyko. • • • •

Taip kovoja Lietuvos par
tizanai. Jų kovą remia visi 
lietuviai, verti lietuvio var
do. Žinia apie Lietuvos par
tizanų apdovanojimą Tary
bų Sąjungos ordinais ir me
daliais bus sutikta su en
tuziazmu ne tik mūsų liau
dies keršytojų, bet ir visų 
Lietuvos patriotų. Ji paska
tins lietuvius dar labiau plė
sti partizan. karą ir visuo
tiną liaudies kovą prieš o- 
kupantus.

Petras Ežerskis.

jie, žymėjo kalbėtojas, atidavė Lietuvą į 
rankas smetoninės ‘tarybos,’ kuri atsidė
kodama už tai, pasižadėjo užkarti ant 
Lietuvos žmonių sprando vokiškąjį ka
ralių Urachą ir 'surišti Lietuvą amži
nais ryšiais su Vokietija." Jeigu šis pla
nas tuomet sugriuvo, tai ne tos tarybos 
dėka. *

Bet 1944 metai griežtai skirtingi nuo 
1917-1918 metų. Į Lietuvą ateis Raudo
noji Armija su lietuviškais pulkais. O 
išlaisvinti Lietuvos žmonės patys mokės 
sau šeimininkus pasirinkti, priminė P. 
Rotomskis.

Na, o Lietuvos išlaisvinimo diena ne

toli. Priešas jau mušamas iš trijų pu
sių: rytų, pietų ir vakarų. Raudonoji 
Armija su Jungtinių Valstijų, Anglijos 
ir kitų Jungtinių Tautų kariuomenėmis 
sumuš bendrąjį fašistinį priešą ir bus 
laisva ne tik Lietuva, bet ir kitos Euro
pos tautos, vaitojančios hitlerininkų 
okupacijoje.

Toki tai buvo pažymėtinesnieji gene
ralinio SSSR konsulato nario Rotomskio 
kalbos bruožai. Man rodosi, jiė yra 
labai įdomūs ir svarbūs. Juos turėtų ži
noti kiekvienas žmogus, kuriam rūpi 
matyti laisvas pasaulis, laisva Lietuva.

Laisvės Reporteris,

Maskva, birž. 21. — Va
kar Sovietai nušovė 22 vo
kiečių - suomių lėktuvus.

Viborgo užėmimą Maskva 
pasveikino 20 salvių šūvių 
iš 224 kanuolių.
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MONTREAL, CANADA
Einant antrai savaitei čia 

vedamo vajaus dėl Lietuvos 
žmonių paramos, rezultatai ro
do aukštą Montrealo lietuvių 
supratimą, kaip yra svarbu 
prisidėti ir mums, čia gyve
nantiems lietuviams, prie jų 
sunkios kovos už išlaisvinimą 
mūs brangaus gimtojo krašto 
LIETUVOS iš po nacių vergi
jos. Kad milžiniška Montrealo 
lietuvių dauguma stovi su Lie
tuvos liaudimi, kuri šiame 
sprendžiamame patrijotiniame 
kare kovoja už laisvą Lietuvą, 
abejoti netenka. Tai parodo 
ekonominė jiems parama. Bė
gyje pirmos savaitės, Montrea
lo Demokratiniu Lietuviu Ko
mitetui darbštieji aukų rinkė
jai pridavė sekančias aukas:

Draugai A. Greibus ir K
Spaičys, kolektyviai surinko, t.'dūkis,

raičiai, J. Laurinaitis, ir J. 
Adomaitis; po $1 — Botyrie- 
nė, Nežinomas, Naujokienė, P. 
Dabulis, '’Nežinomi, Kvietins- 
kienė, J. Sarulis, V. Marozie- 
nė, V. Knystautienė, Kriščiū- 
nienė, P. Vizbarą; po 50c — 
P. Jakupka; po 25c — Tere- 
sevičius ir O. Lenkaitienė.

Per pirmą savaitę (neskai
tant tų, kurie jau buvo pa
skelbti pereitos savaitės L. B. 
laidoj, nors ten drg. Kisielie
nės vardas per klaidą buvo 
praleistas), draugės Juraitienė 
ir Kisielienė surinko aukų $94.

Draugai A. Šerpytis ir E.
Juškevičaitė kolektyviai surin
ko, t. y. per juodu aukavo: 
A. Žymantas — $25; A. šer

pytis — $15; po $10: VI. Ul- 
J. Adakauskas ir E. 
aite; po $5: J. Pet- 

bus — $5; K. Spaičys — $3;|rauskas, K. Patapas, Ch. Juš- 
Juozas Venckus — $2; J. Pa- ka ir A. Limanavičius; po $3: 
kulius ir Pakulienė po $1; ir J. A. Bubelis; ir A. Lukoša— $2. 
Vaupšienė — 50c.

Per pirmą savaitę d d. 
bus ir Spaičys surinko 
$12.50.

Draugės E. Juraitienė 
Kisielienė kolektyviai surinko, 
t. y., per juodvi aukavo: Pet
ras Uldukis — $50; po $5 — 
M. Tamašauskas, J. Kaušyla, 
J. Krivickas ir Verbyla; po $2 
— A. ir O. Palubinskai, J. ir Braknys, K. čekaitis, J. Simi- 
A. Skripkai, Mikaliūnas, Pet- nas jr p.

I centų : V. Zavišius, P. Vilimas, 
K. Varaška, T. Gačionis ir P. 
Skuja.

Per pirmą savaitę dd. Pet- 
I renis ir Keršys surinko aukų

EASTON, PA

Grei- 
aukų

ir P

Per pirmą savaitę' dd. šer
pytis ir E. Juškevičaitė surin
ko aukų $95.

Draugai J. Petronis ir A. 
Keršys kolektyviai surinko, t. 
y, per juodu aukavo: A. Ker
šys $5; po $2: P. Petrulis, P. 
Garnelis, P. Botyrius, P. Kauš
pėdą, J. Čelkis ir J. Mikalaus
kas; po $1: J. Daugėla, P.

Jarmalinskas; po 50

Montrealo ir apylinkės lietu
viai, iki 15 d. liepos, užsidėtą 
kvotą sukelti $1,000 dėl Lietu
vos žmonių paramos, išpildys 
su kaupu. Aukotojams ir au
kų rinkėjams, kurie jau prida
vė aukas, Komiteto 
reiškiu gilią padėką.

J. Lesevičius,
M o ntre ai o D e m o k r at i n i ų 
Lietuvių Komiteto Sekr.

CHICAGOS ŽINIOS

vardu,

Scranton, Pa
Jau buvo rašyta, kad Scran- 

tone bus rinkimas drabužių 
per RWR ir tas rinkimas įvy
ko 28 d. gegužės. Pasekmes 
buvo labai geros, nes surinkta 
virš 60 tonų drapanų. Tam 
darbui buvo gerai suorgani
zuota daug trokų, Boy Scouts 
ir šimtai darbininkų, kurie per 
visą dieną dirbo pripildydami 
tris tuščias krautuves ir RWR 
ofisą. Po tam ėmė apie 

i savaičių, pakol daiktai 
! supakuoti ir išsiųsti į
Yorką. Prie šio naudingo 
b o prisidėjo 
vių.

Čia buvo 
muzikališkas 
of Russia.” ; 
labai gerą, nes kas tik

Moterys Sudarysią 60 Nuošim
čių Balsuotojų

Besirengiant prie nacionalių 
konvencijų republikonai ir de
mokratai diskusuoja, kokios 
Įtakos turės moterys Į lapkri
čio 7-tos balsavimus.

Visi sutinka, kad šiemeti
niuose rinkimuose moterys tu
rės nulemiamą didžiumą, apie 
60 nuošimčių. Tačiau be rei
kalo republikonų vadovė Miss 
Marion Martin džiūgauja, kad 
jos partija gaus didžiumą mo
teriškų balsų.

Ji tikra, kad situacija yra 
tokia, jog motinos, tai karių 

žmonos 
kandi-

300 Naujų Piliečių
Per keletą mėnesių susik 

pė 300 apklausinėtų ir pri
rengtų piliečių' patapti natura- 
lizuotais. Pirmadieni federalis 
teisėjas Igoe juos visus pri
siekdino.

Kiekvienas žmogus privalo 
stengtis Įsipilietinti. Negerai 
daro tie, kurie per metų metus 
šioj šalyj gyvena ir nesirūpina 
pilietybe. Valdžia padarė pa
lengvinimų išsiimti popieras. 
Tuo turėtų visi pasinaudoti.

ati

Miestui jau priklauso sub- 
vės. Iki šiol jos yra operuoja
mos ant trumpo kontrakto ele
vatorių kompanijos.

Pirmiau buvo siūlyta, kad 
pačios kompanijos, tai Chica
go Surface Lines ir Chicago 
Rapid Transit Lines apsivieny- 
tų ir pagerintų važiuotę. Bet, 
šioms kompanijoms tarpu sa
vęs nesusitaikant, miestas da
ro žingsnius nusavinti abidvi 
tas Įmones.

Bušų kompanija paliekama 
šiuo tarpu nuošaliai.

porą 
buvo 
New 
dar

iu keletas ’lietu-

rodomas
> veikalas, 
Pasisekimą

daug 
lankė

gerą

deda 
dėl j u

motinos, seserys ir jų 
balsuos už republikonų 
datus, už Dewey.

Minėta republikone 
savo viltį ant to, kad,
pasakos, jog galima karą baig
ti greit, o tai derybinę talką 
padaryl, palinks motei ys p1’!-? 
jų. Mano, motinos jaudinsis 
dėl sūnų likimo ir tuo reak
cininkai pasigaus jų balsus.

Bet lai nemano, Kad darbi-

Padaryta Pažangos Važiuotės 
Paėmimui j Miesto Rankas 
Majoras Kelly paskelbė, 

kad padaryta patenkinančios 
pažangos paėmimui važiuotės 
sistemos, gatvekarių ir eleva
torių linijų, Į miesto rankas.

Po pirmo susirinkimo su mi
nėtų linijų šėrininkų atstovais 
ir po pasiūlymo kainos už tas 
Įmones, iš miesto pusės, eina 
toliau derybos. Miesto galva 
tikisi, kad savininkai, gatveka
rių ir elevatorių kompanijų šė- 
rininkai, kaip ir skolininkai

ninkės motinos nežino tikrovės, | tom kompanijom pagaliau sti
prio ko vestų derybinė taika įtiks su miesto pasiūlyta kaina.
šią šalį. Jos žino tikrovę ir lai 
nesitiki daug mūsų balsų tie 
reakcininkai. O. M.

puikus 
“Song 
turėjo 
jį ma

tė, tai ir kitiems patarė pa
matyti ir už tatai turėjo 
lankytojų. Kaip kurie 
net po porą kartų.

Tam veikalui turėjus
pasisekimą, dabar teko nugirs
ti, kad ateina naujas veikalas, 
kuris yra dar geresnis, o tas 
veikalas užvardytas “North 
Star” ir bus rodomas Comer
ford Teatro, prasidedant su 23 
d. birželio.

V. J. STANKUS
Kirpykloj priimu Laisvė 

prenumeratas nuo naujų 
senų skaitytojų. Ateikite 
užvažiuokite.

4 BARBERIAI
Mandagus Patarnavimas

521 FERRY STREET,
EASTON, PA.

ir
ar

Taigi, vajaus tik pradžia, 
bet darbštieji aukų rinkėjai ir 
rinkėjos, ačiū Montrealo lie
tuvių duosnumui, kad parem
ti mūsų brolius ir seses lietu
vius, kurie jau trys metai, kar
tu su garbinga Raudonąja Ar
mija, perneša visus sunkumus, 
kiekvieną dieną artindami Lie
tuvos išlaisvinimą, kaip visi 
matome, jau gražia sumą pi
nigų suaukavo, už kuriuos ga-l 
Įima bus nupirkti ir pasiųsti! 
pačių reikalingiausių daiktui 
mūsų lietuviams tautiečiams. 
Prie to, tenka pažymėti, kad 
dar yra ir daugiau aukų rin
kėjų ir kie1< teko girdėti, yra 
apsčiai aukų surinkę, bet prieš 
rašant į spaudą nepavyko su 
jais susisiekti, todėl jų* aukos 
bus paskelbtos vėliau.

Nei kiek neabejotina, kad

Nugirdęs.

Montello, Mass.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. SHALINS
(Shalinskaa)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
i Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
> Pašalpos Į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
> Visiems Įstojimas veltui.
> Mėnesinė mokestis pigiausia.
I Priima naujus narius nuo 2 metų iki
60 metų amžiaus.WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. IŠpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Antrašas

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

Geras maistas ir pato gus kambariai guoliui
Norime atkreipti atydą, kad dabar turime naujų, 

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Skyriaus Veikimas

Šis skyrius surengė vakarie
nę balandžio 22 d., nuo kurios 
pelno liko $151. Iš tos sumos 

j $100 pasiųsta Į centrą, o liku
siais sutaisė 20 pundelių 
(kits).

Birželio 8 d., pas drg. Vai
tekūnus sukrovė Į dėžes 40 dė
žučių (kits), daug drapanų, 
apsiavų ir išsiuntė Į centrą. 
Drapanų išplovime ir sutaisy- 
me daug pasidarbavo O. Vai
tok ūnienė. Ji dirbo dvi dienas, 
mat, jų namuose yra drapanų 
stotis, tai jiems daug ir prisi
eina dirbti, šviesas deginti, bet 
jie nesijaučia pavargę ir darbą 
atlieka su šypsą ant veido. Jie 
ir mes žinome, kad jų Įdėtas 
darbas yra labai naudingas.

Iš mūsų kolonijos viso yra 
išsiųsta 70 pundelių (kits), 30 
per RWR ir 40 per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą. 
Supirkime reikalingų daiktų ir 
pakavime pasidarbavo: F. K. 
Chereškai, P. Sinkevičienė, P. 
M. Baronai ir J. O. Vaitekū
nai.

Lietuvai 
Komiteto 
pundelių, 
Kliubas 7,

Po pundelį sudarė sekami 
asmenyst

P. Mickevičienė, K. Sireikie- 
nė, A. Merkelienė, E. Beniu- 
lienė, P. Navickienė, D. Na
vickaitė, P. Sinkevičienė, 
Čereškienė, J. Stigienė, J. 
nuk, T. Gavenauskienė, 
Potsienė, M. Urbonienė, 
Vaitiekūnas, A. Wallant, 
Gutkauskienė, W. Gečas, 
Šukienė, O. Klimas, F. Pūkelis, 
K. Skliutienė, J. Rozum, W. O. 
Kely, M. Smaliukas, P. M. Ba
ronai, M. Tamulevičienė, >A. 
Miknis, S. Andrews, F. čereš- 
ka, D. Bartkus, O. Norvaišie
nė, Z. Norvaišienė ir K. Ustu- 
pas.

Po $1 aukavo pundeliams: 
J. Stripinis, W. Yurkevičius, 
J. Kaminskas, K. Ustupas, A. 
Wolunfcevicius, A. Chesnul, K. 
Beniulis ir U. Ząleckaitė.

Mezginių nuo moterų kliu- 
bo vėlesniu laiku pasiųsta 48 
kavalkai. Tai taip mes dirba
me pagalbai Lietuvos liaudies.

I Binna,

Pagalbos Teikimo 
skyrius sudarė 20 
Moterų Apšvietos 
J. Miknienė 2.

Si- 
M.

B.
O.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki-

AŽg I t°s Mešlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
Saros skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niŠki Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
maSĮ Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada rčikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8342

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonais Poplar 4110

Karo Bonų 5-tos Paskolos 
Vajus Gerai Eina

Birželio 12-tą buvo pirmuti
ne karo bonų 5-tos paskolos 
vajaus diena. Parduota dau
giau, negu vidutiniai kiekvie
nai dienai numatyta.

Cook apskričiui skirta par
duoti už $894,000,000.

Pirmą vajaus dieną blokų 
kapitonai ėmėsi savo apylin
kėse aplankyti namus dėl par
davimo bonų. Vienos dienos1
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) Į

Didelis pasirinkimas visokių I
Vynų ir Degtinės j
Kasdien Turimo |

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas .

411 Grand St. Brooklyn j

darbas apsivainikavo 100,000 
pirklių pasižadėjimais.

Poniutės Nori Taikos su 
Naciais

Mothers Mobilize for Ame
rica, Inc., Hamilton Hotel tu
rėjo konferencijukę. Jos visos 
už Brickcrio kandidatūrą kai
po nacionalisto. Sako, Ohio 
valstijos gubernatorius išve
stas Ameriką iš internaciona
lizmo pelkių.

Kad geriau save parodyti, 
kas jos tokios, tai priėmė re
zoliuciją, kurioje reikalauja 
tuojaus pertraukti karą prieš 
Vokietiją ir pradėti derybas 
dėl taikos.

Jos rėkė prieš Rooseveltą, 
kad jis atidėliojus taikos įvy- 
kinimą tik todėl, kad būti iš
rinktu 4-tam terminui. Pro- 
nacinės mamos smerkė kaip 
Įmanydamos ir premjerą Chur- 
chillį.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

ffl^Hlgijjra^^urikoniškais. Rei- 
ui esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
KC'klaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te Busipanžinti.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai. 
t- -------- " ---------3

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinanti aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

t GREEN STAR BAR & GRILL ?
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

± 459
(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABOlUUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

6G0 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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New Haven, Conn.
Įvairios Žinios

LDS 16-tos kuopos susirin
kimas pagerbė atidarymą an
tro fronto Europoj atsistojimu 
kelioms minutėms.

Susirinkimas įvyko 6 birže
lio, tą dieną, kaip buvo atida
rytas antras frontas. Kuopos 
pirmininkas B. Medelis pirm 
atsidarymo susirinkimo papra
šė susirinkusius, kad pagerb- 
tumėm antro fronto atidarymą 
Europoj, nes Amerikos-Angli- 
jos karinės jėgos laimingai iš
keltos Francūzijos sausžemy- 
je mušt vokiškus nacius, o mes 
turime ir iš 16-tos kuopos na
rių, kurie randasi karinėse jė
gose, kur nors Anglijoje. Na
riai priėmė pirmininko prašy
mą ir atsistojimu keliom mi
nutėm pagerbė tą garbingą 
Amerikos-Anglijos karių žygį.

Pas mus, kaip ir kituose j 
miestuose, lietuvių tarpe, eina Į 
įvairios kalbps apie Lietuvą, 
kaip Lietuva valdysis po ka
ro. Kokia ten valdžios tvarka 
bus. Tautininkai ir kiti iš ta- 
rybininkų - trojkininkų prisi
mygę tvirtina, kad ten valdys 
žmonės iš smetonininkų šers- 
ties, o kurie nepritaria smeto-! 
nininkams, tai jie tuos lietu
vius visokiais būdvardžiai va
dina ir sako, kad jūs ne lie
tuviai. Tokiu būdu LDS 16 į 
kuopa išrinko komisiją rengti 
debatus Lietuvos klausimu. 
Nutarė kviesti SLA 142 kuopą, 
kad prisidėtų rengti debatus.

Mūsų delegatas nuvyko į 
142 kuopos susirinkimą, per
statė dalykus mandagioj for
moj ir kvietė rengti debatus 
kartu su LDS 16 kuopa. Mūsų 
delegatas aiškino, kad mes vi
si esame lietuviai, bet negali
me prieiti prie bendros kal
bos Lietuvos klausime, o kaip 
surengsime debatus, išsiaiškin
sime, tuomet galėsime kartu 
veikti ir remti Lietuvos žmo
nes ir gal gi tuomet mes visi 
būsime patenkinti tokia Lietu
voj valdžia po karo, kokią Lie
tuvos liaudis išsirinks.

Išklausė delegato balso, ir 
kad jau suriko, tai visi ant sy
kio : Kas tave čia atsiuntė, tu 
jaunas žmogau, ir kokių tu 
čia debatų j ieškai Lietuvos 
klausimu ?! Mes visi čia žino
me, kad Lietuvoj bus mūsų ta
rybos valdžia, kuri susitvėrė 
Pittsburghe ir Washingtone 
yra įregistruota! Po karo, šie 
tarybos vyrai važiuos į Lietu
vą, o ten jau yra susitveręs 
Aukščiausias Komitetas Lietu
vai valdyti, tai ir valdys, o bol
ševikų nepriims!

Dar vienas iš trojkininkų pa
sakė, kad po “ruskiais” mes 
negalime Lietuvą palikti, jei
gu jau “po ruskiais,” tai ver
čiau prašykime dabartinių 
lenkų ją paimti. Jauni lenkai 
geri, tai tegul ir Lietuvą pasi
ima ir valdo, jeigu jau nebus 
Lietuvoj tokios valdžios, kaip 
sako mūsų aukštieji ponai iš 
tarybos, o mes čia, Susivieni
jimo kuopa, negalime rengti 
jokių su jumis debatų, neatsi
klausus tarybos aukščiausių 
viršininkų.

Iš tų suklaidintų žmonių 
gauni tokį supratimą, kad jau 
jie čia visi yra bosai ant Lie
tuvos liaudies. Du lietuvių su- 
sivienijrnai, ir kaip skiriasi 
vienas nuo antro. LDS kuopa 
neatsiklausus nei centro, nuta
rė rengti debatus ir veikiausia 
iš centro būtume gavę kalbė
toją, na o SLA Susivienijimo 
kuopa sako, kad be savo cen
tro užgyrimo negalima rengti 
debatų.

Skaitau Tėvynėje korespon
denciją iš Waterbury, Cnnn., 
kur aprašo Conn, lietuvių kon
ferenciją. “Gerai pavyko,” — 
sako, — ta kryžiokų konferen
cija. Jeigu žmogus nežinotum, 
kas konferencijoj buvo kalba
ma bei tariama, kiek ten svie
telio buvo susirinkę, tai pama
nytum, ot, kur gerai darbuoja
si !’Ot, tai tvarka pavyzdinga! 
Dr. M. J. Colney priskaito 
814 atstovų nuo draugijų. (Ar 
ir mane priskaitai?) Ar nebū
tų gerai, kad gerb. dr. pasaky-

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

MOTERYS 
MERGINOS 

VYRAI
16 iki 65

Pilnam Laikui — Daliai Laiko
Patys Pasirinkite Valandas

7 A. M. iki 9 P. M.
Gyvybiniai Karo Darbai

PRADŽIAI ALGA 50c Į VALANDĄ 
McDonough - lydon 

Lipton Tea Bldg. 
2-ros lubos, po dešiniai 

HOBOKEN, N. J.
(148)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bet, iš kitos pusės, visi fa
šistai yra didžiausi nepriete
liai tos tautos, iš kurios jie yra 
kilę.

Pirmadienį Philadelphijoje 
prasidės SLA seimas.

Už savaitės laiko LDS Cen
tro Valdyba turės savo pra
plėstą suvažiavimą, kuriame 
dalyvaus CV nariai, pastovių 
komisijų nariai ir kai kurie 
veikėjai, arčiau Brooklyn© gy
veną.

švedai praneša, kad vo
kiečiai planuoja visai už
imt Suomijos uostamiesčius 
Tornio, Kemi ir Oulu ir 
Alando salas.

Naciai spaudžia suomius 
nesitaikyt su Sovietais.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Birželio 24 ir 25 dd. įvyks pikni

kas Liet. Taut. Namo Parke. Ren
gia Moterų Apšvictos dainininkių 
grupė ir Liuosybės Choras. Kviečia
me visus dalyvauti. — K. Čereškic- 
nė. (146-147)

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth - Linden ir apylinkes 

mezgėjos rengia draugišką išvažia
vimą, gražiame darže, pas drg. L. 
Slančiauskus, 2224 Price St., Rah
way, N. J. įvyks sekmadienį, birže
lio 25 d., 12 vai. dieną. Turėsime 
valgių ir gėrimų. Maloniai kviečia
me draugus ir pritarėjus dalyvauti. 
Iš Elizabetho važiuokite autobusu 
28 iki City Line Rahway, išlipę ei
kite po dešinei. — Rengėjos.

(146-147)

WORCESTER, MASS.
Širdingai kviečiame visus į Lietu

vai Pagelbos Teikimo Komiteto pik
niką, birželio 25 d. Įvyks Sūnų-Duk- 
terų Olympia Parke. Visas pelnas 
skiriamas pasiuntimui dovanų Lie
tuvos partizanam — Lietuvių Pul
kam. Kviečiame dalyvauti ir atžy
mėti 3-jų metų sukaktį Hitlerio už
puolimo ant Lietuvos ir paremti 
mūsų tautiečius kovojančius su 
žiauriais okupantais. — LPTK.

(146-147)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia pikniką sek

madienį, 25 d. birželio, visiems žino
moj vietoj. Pradžia 10 vai. ryto ir 
tęsis iki vėlaus vakaro. Prašome 
vietinių ir apylinkės dalyvauti pik
nike, bus skanių valgių ir gero šal
to gėrimo. — Kom. (146-147)

tum kolonijų vardus ir orga
nizacijas!

Toliau rašo: už rezoliucijas 
balsavo 58. Prieš 37. Tai čia 
tik iš viso 95 balsai; ką darė 
kiti 219 atstovų?

Ten buvo tas “atstovas,” 
kuris tik užsimokėjo 30c įžan
gos ir neklausė niekas, kokią 
organizaciją atstovauja. Svar
bu, kad katalikų frakcijos at
sisakė į komisiją įeiti, kaip pa
sakė P. Aleksis, tuomet ponia 
Devenienė jau priimtas rezo
liucijas ištraukė. Tai bent “en
tuziastiška” konferencija!

Mat, pas kryžiokus viskas 
ir visas veikimas tik ant po- 
pieros ir jų pati troika jau bai
gia merdėti, nes jau pinigai 
neplaukia pro-naciškai propa
gandai. Rezoliucijų komisija 
pabėgo turgui neužsibaigus.

Buvo didelis pasimojimas, 
bet kaip konferencija nepavy
ko, tai rašo, kad ant greitųjų 
buvo sušaukta, o jau per vie
tinę anglų spaudą, kad buvo 
garsinta, tai kuo ne per 2 sa
vaites !

Kokios bus jų konferencijos, 
kaip bus Lietuva išlaisvinta, ir 
visos tarybos aukščiausi ponai 
turės eiti į fabrikus duoną sau 
pelnytis?

M. Antanuk.

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
KAITINIMO PAREIGOM 

PAGELBININKŲ 
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

DONALD STEEL TREATING SERVICE, INC.
147-149 THOMAS STREET 

NEWARK, N. J.
HS’-ikI -t 'i (150)

ĮSTAIGOS 
APTARNAUTOJAMS

PAGELBININKAI
KARŲ VALYTOJAI

PRIE VĖLŲ PAGELBININKAI 
BUŠŲ VALYTOJAI -PAVAŽIUOTOJAI 

(Reikia turėti driver’s laisnius) 
DIENOM—NAKTIM DARBAI

BŪTINAS DARBAS 
Apmokėjimas 74c iki 83c, j valandą.

THIRD AVE. TRANSIT CORP.
129th St. ir 3rd Ave.. Manhattan.

Iš būtimi pramonių reikia turėt paliuositvimą.
(152)

VYRAI 17—50
Darbas prie Venetian blinds. 40 VALANDŲ 

SAVAITE. $24.
RESCO VENETIAN BLIND CORP., 

500 E. 131th St.. BRONX.
(149)

VYRAI
BŪTINA MAISTO PRAMONĖ

Mums reikia vyrų sandėlio darbui. 
DARBŠČIŲ DARBININKŲ, KURIE

DOMISI DARBU PO KARO.

48 VALANDŲ SAVAITĖ
Apmokamos Vakacijos 

Pelningas Fabrikas

GRIFFITH LABORATORIES
37 EMPIRE STREET

NEWARK, N. J.

(I 19)

VYRAI
Dirbti Vakacijų Žemėje.

LENGVAS FABRIKO 
DARBAS. GERA ALGA. 
35 VALANDŲ SAVAITĖ 

IR VIRŠLAIKIAI
Širdis Jersey pamario. 

50 Mailių nuo New Yorko.

A. HOLLANDER & SON, 
INC.

163 WEST TWENTY-NINTH ST.

NEW YORK CITY.

(153)

VYRAS
Maisto pakavimo fabrikas. Patyrimas nerei

kalingas. Gera alga. Proga pakilimams.
Kreipkitės: WEINSTOCK IMPORTING CO..

411 GREENWICH ST., N.Y.C.

REIKIA VYRŲ
Buteliavimo fabrikui. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. 87c Į VALANDĄ. Krepkitės 
pradedant pirmadieniu, baigiant penktadieniu. 

183 STOCKHOLM STREET,
BROOKLYN. N. Y. (152)

AUTO MECHANIKAI 
$1.25 į valandą. Laikas ir pusė už. viršlaikius. 

Vakacijos ir šventės apmokamos.
ALPINE MOTORS PONTIAC CORP.

8681 18TH AVE.,
BROOKLYN.(148)

VYRAI—BERNIUKAI
Patyrimas nereikalingas. Gera alga, nuolat. 

BARNETT TRUCKING, 4G3—7th Ave.
(151)

PIRKITE KARO BONŪSI

NEBŪKITE

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminčti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie table tukai pagelbėjo’tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITYt N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI—BERNIUKAI
Pastovūs. Pasitikimi. 

Fabriko Darbas.
Nuolatinis. 40 valandų, prisideda viršlaikiai.

60c Į VALANDĄ. PAKILIMAI

11 WEST 19TII ST (KI-TOS LUBOS)
(152)

PAGELBININKAI
LYDYTOJAI

(Vamzdžių Dirbtuvė) 
48—58 VALANDŲ

UNIJINĖ DIRBTUVĖ

Reikalingas Atliekamumo
Pareiškimas
Kreipkitės

Cornell & Underhill, Inc.
1300 JEFFERSON ST., 

HOBOKEN, N. J.

(152)

REIKIA VYRŲ, PILNAM AR DALIAI LAI
KO. BE PATYRIMO. 5 DIENŲ SAVAITE. 

VIRŠLAIKIAI.
PERFECT CARPET CLEANING CO., 

1600 ADAMS ST. (KAMPAS TREMONT— 
180TH ST.) (148)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat.

GERA ALGA
Daug viršlaikių.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO., 

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

(151)

PAGELBININKAI
Lydymo ir boiler darbas. Gera alga. 

Nuolatinis darbas. 
JEROME 7-8825.

(148)

STOGDENGIAI 
DAILYDES 

PAGELBININKAI
Asfaltiniai stogai ir sujungimai sietų ir nuo 
audros langų apsaugos darbas. Iš vidaus ir iš 
lauko darbas Brooklyne. Mokestis nuo valan
dų, pridedant bonų planą. Kreipkitės į Mr. 
Kinon, Olson Co., Inc., Marboro Theatre 
Building, 68-17 Bay Parkway, Brooklyn,

Room 101. Telefonas BE. 6-9228, 
tarpe 9:30 A.M.—10:30 A.M.

(151)

. VYRAI
Dirbti Prie

LENGVO SVORIO ODŲ
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

Prisilaikykite WMC taisyklių,

L. J. FREBEL & SONS,
499-501 MAIN ST., 
BELLEVILLE, N. J.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekviena Valgia?

TAMSONO AIDISOL tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso-. 
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Nelavinti

Maliavų išdirbimo firma. Kelionė j New 
Jersey apmokama,

70c Į VALANDĄ IR LAIKAS IR PUSE 
UŽ VIRŠLAIKIUS.

MU. 2-8640
(149)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA ALGA.
40 Valandos, laikas ir pusė.

CAMPBELL CARPET CLEANING 
612 East 15th St.

(147)

AUTO MECHANIKAI 
Patyrę prie trokų.

$61.86 UŽ 53 VALANDAS 
LURIE AUTO CO.,

162 Christopher St., N.Y.C.
(147)

VYRAI
Dirbti sandėlyje. 

NUOLATINIS DARBAS.
Kreipkitės:

HENRY J. COMENS, INC.,
49 WATER ST., N. Y .C. 

__________________________________________ (147)

AUTO MECHANIKAI 
AUTO MALIAVOTOJAI 

MECHANIKŲ 
PAGELBĖTOJ AI

Aukštos algos mokamos. Ideališkos darbo 
sąlygos. Apdraudos Protekcija. 

Vakacijos apmokamos.
Kreipkitės:

ELLIOT MOTORS
1115 N. Broad St., Woodbury, N. J. 

__________________________________________ (147)

VYRAI VYRAI
Viršaus 38 

Reikalingi Abelnam Dirbtuvės 
Darbui.

Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA 
Būtina Pramonė 

REIKALINGA PRISILAIKYTI 
WMC TAISYKLIŲ.

48—VAL.; 5 DIENŲ SAVAITE 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 

Baigiantis Penktadieniu.
Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.

Mes esame sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš karą, taip mes 
turėsimo dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J.

Jei jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis 
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service.

(149)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
CHEMIKALŲ FABRIKE

UžDIRBSIT BESIMOKYDAMI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

U. S. INDUSTRIAL 
CHEMICAL, INC.

400 DOREMUS AVE. 
NEWARK, N. J.

Kreipkitės ar skambinkite Mr. Barnes 
MITCHELL 2-0800.

(148)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y. 
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

SUDĖTINIŲ LYDYTOJAI 
ELEKTRA LYDYTOJAI 

PAGELBININKAI
Viršiausios algos mokamos. Reikalingas 

paliuosa vintas.

C. R. SHAW 
Pino & Cherry Streets, 

Delawanna, N. J. Pa. 2-5071
(149)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI 

IR
VAGONŲ KROVIKAI

KreipkltSa

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. <X)

SUPERINTENDENT
41 šeimos, 4 aukštų tropais laipiojimo namas.
Gaus gerą mokestį ir 4 kambarių apartmentą, 

Brooklyno.
TRIANGLE 5-0831

(148)

REIKIA VYRŲ
Maliavų Dirbtuvei. Patyrusių ir be patyrimo.

40 VALANDŲ SAVAITĖ.
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

Nuolatinis Darbas. Pokarinės Progos. 
Prisilaikykite WMC Taisyklių.
CLOVER LEAF PAINT

& VARNISH CORP.
43-43 VERNON BLVD., 
LONG ISLAND CITY.

<147)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Geros algos. 

VIRŠLAIKIAI.
BŪTINA PRAMONĖ.

Užtikrintas dirbimas po karo. 
Reikalingas paliuosavimo paliudijimas.

KERNAN DYE AND 
SALVAGE CORP.

10 KINGSLAND RD., NUTLEY, N. J. 
NUTLEY 2-2500

(151)

REIKIA PAKUOTOJŲ IŠSIUNTIMŲ DE
PARTMENTS. VYRIŠKŲ APRĖDALŲ 

SANDĖLIUI. GERA PROGA, 5 DIENŲ 
SAVAITĖ.

GOODWEAR KNITTED SPORTSWEAR. . 
1225 Broadway (30TH ST.) N. Y.

LATHE DARBININKAI 
MAŠINISTAMS 

PAGELBININKAI
KRITIŠKAS KARINIS DARBAS 
DIENINIAI—NAKTINIAI ŠIFTAI

STANAT TOOL
47-28 37TH ST. (IRT RAWSON) 

LONG ISLAND CITY.
(U7)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABŲE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

16 būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
___________________________________________ (X)

MERGINOS
AMŽIAUS 18 IKI 30 
Mašinšapės Darbas.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

WILLOWS MFG. CO.,
341 — 39th Street, Brooklyn, N. Y. 

STerling 8-1953.
(152)

OPERATORĖS
prie SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ. NUOLATINIS 
DARBAS. REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 

PALIUDIJIMAS.
VOGUE FOUNDATIONS,

62 SHIPMAN ST., NEWARK, N. J.
(149)

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA------GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

MERGINOS ir MOTERYS
r

(Nereikia Patyrimo)
YRA REIKALINGOS

LENGVAM
STATYMO DARBUI

Pilna Alga
Laike Mokinimosi

Užbaigus lavinimosi periodą produk
cijos bonai, mažiausia 15% yra 

garantuojami.

Dar pridedama 10% bonų dirban
tiems 2-rais ir 3-čiais šiltais.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

Western Electric Co.
Room 400, 4-tos lubos

403 HUDSON ST., N.Y.C.
Pradedant Pirmad.,. baigiant šeštad.

8:30 iki 4:30.
Iš būtinų darbų reikia pasliuosavimo

(148)

MOTERYS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO PRIE 
RANKOM PROSIJIMO IR SPOTTING DAR

BO. GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITĖ, 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

ASTORIA 8-6186 (147)

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ice Cream
55c I VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir pusė už šeštadienius

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS

777 KENT AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

,X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
SA VARIN RESTAURANTS
Siūlo daug puikiausia apmokamų darbų toms, 

kurios patyrusios prie sekamų:
SHORT ORDER VIRĖJOS

PA’GELBINĖS PAJŲ KEPĖJOS
SANDVIČIŲ DARYTOJOS 

PANTRY MOTERYS 
MERGINOS PRIE BUFETŲ 

INDŲ ATEMEJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS

DALIAI LAIKO VALANDOS MERGINOMS
INDŲ ATĖMĖJOMS IR KAFETERIJOS 

APTARNAUTOJOMS .
ŠEIMININKES JIEŠKANČIOS DA

LIAI LAIKO DARBO BUS 
IŠLAVINTOS.

Daugybės progų. Vakacijos su algom. Veltui 
apdrauda ir medikalis aptarnavimas, ir t.t.

SA VARIN RESTAURANTS
Free Employment Dept.

254 W. 31 ST ST. (ROOM 205)
(163)

MOTERYS 17—50
Darbas prie Venetian blinds. 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ. $20.
RESCO VENETIAN BLIND CORP.,

500 E. 134TH ST., BRONX,
__________________________________________ (149)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam statymo darbui.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
NUOLATINIS DARBAS. LAIKAS IR PUSĖ 

UŽ VIRŠLAIKIUS.

FEDERAL
ELECTRIC PRODUCTS CO.

50 PARIS STREET, 
NEWARK, N. J.(148)

OPERATORĖS
VISOKIŲ RŪŠIŲ MAŠINOM 

PRIE LADIES’ SLIPS
GERA ALGA.

LINKSMOS APLINKYBES

DU BENAY
UNDERGARMENT CO.

102 MADISON AVE., N.Y.C.
(148)

OPERATORĖS PRIE TAISYMŲ
Prie monogramų, alga nėra kliūtis. Apmoka

mos šventės. Nuolat, 5 dienų savaitė.
SMITH MONOGRAM. 37 WEST 26TH ST.

(147)

MERGINOS
Patyrusios ant Singer Sewing, 

Union Special ir 
Merrow Machines. 
Puikiausios algos.

SANDRA
SHOULDER PAD CO.,

307 West 36th St.
_________________________________________ (148) J \

MERGINOS ir MOTERYS \
NEREIKTA PATYRIMO | '
GERA PRADŽIAI ALGA 

su žymiais pakėlimais
uždarbio po išsilavinimo. sJ

KARINIAI DARBAI.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas. v ( -

ESMCO AUTO PRODUCTS CORP. vi,./'
33 Thirty-fourth St.. Brooklyn.

Važiuokite Sea Beach arba West End 
Ekspresu iki 36th St. (162)

OPERATORĖS
Patyrusios ir mokinės, viena adata, prie 

brassieres. Nuolat.
MAR-VEL BRASSIERE CO. _____ /

2540 Belmont Ave., 
Fb. 7-5836(146)

MERGINOS
Pakavimui 

Be Išsilavinimo
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ. 

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO.

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

(161)

MERGINOS-MOTERYS
užsakymų ispildytojos

SPECIALES ATYDOS KREIPIAMA
I PRADINES

Nuolat!
Daliai laiko!

Ar Tik Vasaros Mėnesiais!
GERA ALGA 

48 valandų savaitė įsiskaito
8 VALANDŲ SAVAITĖ
Tik % dienos šeštadienį

Sena Įsteigta Išdirbystė 
Moteriškų Suknelių Patterns

Conde Nast Publications, Inc.
114 East 32nd St. (10th floor) 
Tarpe Park ir Lexington Aves.

(149)

MERGINOS-MOTERYS
18 Metų ir viršaus 

Reikalingos Kaipo Mašinų 
Operatorės

Ir Kitam Fabriko Darbui.
Patyrimo Nereikia .
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA 
Būtina Pramonė 

REIKALINGA PRISILAIKYTI 
WMC TAISYKLIŲ.

48—VAL.; 5 DIENŲ SAVAITE 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA 
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 

Baigiantis Penktadieniu.
Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.

Mes esame sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš karą, taip mes 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J. . 

jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartisJei
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service. J
______________________________  (146)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M.

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

i
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Juozas LeVanda Laido
tuvių Įstaigą Perkelia

Į Long Island
Pranešdamas d i e n r a šeini 

Laisvei apie pakaitą, laidotu
vių direktorius Juozas LeVan
da, savo laiške rašo:

June 21, 194 1 
L A I S V B 
427 Lorimor St. 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamieji:
Susidėjus aplinkybėms, sa

vo laidotuvių įstaigą, po No. 
337 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y., uždarau ir perkeliu j nau
ją vietą: 63-12 70th Street, 
Middle Village, L. L, N. Y. 
Tėl. IIAvemeyer 8-1158.

Turintieji šermeninių reika
lų kreipkitės virš minėtu ant
rašu.

Joseph LeVanda.

Jonas Mikalauskas 
Parvyko Atostogų

Štabo saržentas Jonas Mi
kalauskas, žinomasis orkestri- 
ninkas, pereitą trečiadienį par
vyko porai savaičių atostogų 
pas tėvus, P. M. Mikalauskus, 
36 Scholes St., Brooklyne.

Jonas tarnyboje jau išbuvęs 
bemaž 16 mėnesių, yra tarna
vęs ir lankęsis daugelyje mū
sų krašto vietų, tarpe tų, Flo
ridoj, Utah, Nevadoj. Pastaro
joj tarnauja per penketą pas
kiausių mėnesių, mokina pačių 
svarbiausiu orlaivininkystės el
ementų mūsų būsimus arus.

Su lėktuvais jisai jau turėjęs 
gana plačios pažinties ir vie
nu žvilgiu užmetęs lėktuvą 
jau žino jo rūšį, paskirtį, veik
mę — daug ko orlaivininkai 
turi žinoti, mokėti.

Kempėj Tonopah susitikęs 
ir daugiau jaunų lietuvių — 
Walter Paukštį iš Chicagos iri 
Praną Bartusevičių iš Connec-■ 
ticut.

Jono parvykimas tėvams bu
vo smagus surprizas ir tai pa
sitaikė jo gimtadienį. Tėvai ti
kėjosi jo parvykstant atostogų, 
bet vėliau. Prie to, karo lai
ku viltims ne visada galima 
duoti užtikrinimo, tad susitiki
mas anksčiau buvo jiems ir 
jam pačiam smagiausia gim
tadienio dovana. Ir pabuvoti 
civilinio gyvenime ir mieste 
taipgi ne pro šalį. Artimiau
sioje vietoje, kurion jis liuos- 
laikiu galėtų nuvykti iš kem
pės, visas “miestas” susidedąs 
iš vieno viešbučio.

Miesto Taryba Vėl Uždėjo Taksus ant 
Pirkinių; Nuosavybių Taksai Mažesni

Pereitą antradienį Miesto 
Tarybos didžiuma, grasinimais 
suversti atsakomybę už neda- 
teklius budžete ant tarybos 
mažumos, pravedė taksų bilių 
su numažinimu taksų ant ne

žudomo turto ir palikimu to
liau taksų ant pirkinių (sales 
tax).

Taksai ant nuosavybių bus 
po 2.73 nuo šimtinės sumos, 
15 punktų žemiau paskiausia 
mokėto kiekio.

Mažuma Protestavo Prieš 
Taksus ant Pirkinių

Komunistai Miesto Tarybos 
nariai, Peter V. Cacchione ir 
Benjamin J. Davis, Jr., taipgi 
darbietis Michael J. Quill ko
vojo prieš uždėjimą taksų ant 
pirkinių ir atsisakė už bilių su 
tais taksais balsuoti. Jie nuro
dinėjo, kad taksai ant pirki
nių yra aplupimu biedniausių 
gyventojų, o paliuosavimu nuo 
pilnos finansinės atsakomybės 
turinčių ištekliaus mokėti.

Didžiuma tarybos pradėjo 
viena iš aršiausiu šio meto ata
kų ant mažumos, iškeldami 
raudonąją silkę, ilgomis, ait
riomis kalbomis mažumos pro
testą apšaukdami “komunistų 
demonstracija.” Pagaliau de
mokratų didžiuma susitarė ir
gi balsuoti prieš tuos taksus, 
bet atsisakė jieškoti kitų įplau
kų iždui papildyti atmetamų
jų taksų vietoj, sakydami, kad 
dabar “komunistai bus atsako- 
mingi” už tai, kad miesto 
darbininkai negaus algų, mo
kyklos ir ligoninės turės užsi
daryti.

Komunistai nurodė, kad gu
bernatorius Dewey laiko užra
kinęs 163 milionus dolerių, 
daugiausiai sukrautų nevvyor- 
kiečių miesčionių taksais ir 
kad iš ten reikia reikalauti di
desnį nuošimtį atiduoti mies

tui, negu dabar atiduoda, o ne 
daugiau takšnoti miesto bied- 
nuomenę.

Tarybos didžiuma, tačiau, 
tos sveikos .išeities, komunis
tų pasiūlytos, ir girdėti neno
rėjo. Matydami, kad tuo de
magogišku manevru Miesto 
Tarybos didžiuma nori miesto 
iždinėj padaryti nedateklius ir 
mieste suirutę, kad paskiau ga
lėtų kaltinti miesto adminis
traciją ir pažangiuosius, ma
žumos nariai, Cacchione ir 
Davis, pareiškė, jog jie pakei
čia savo balsus, “kad nepada
ryti miestui sunkumų,” ir kad 
jie tai daro “po prievarta.”

“Taksai ant pardavimų ga
lėjo būti pravesti man ir Cac-

chionei už juos nebalsuojant,” 
pareiškė Davis. Ir iš tiesų, vis
kas Miesto Taryboje būdavo 
pravedama pagal didžiumos 
norą, nežiūrint, kad komunis
tai ir balsuodavo prieš. Šis bu
vo pirmas nuotikis, kur mažu
ma buvo priversta balsuoti 
prieš savo įsitikinimus. Jis nu
rodė, kad praeityje demokra
tai Hart ir J. A. Phillips yra 
balsavę prieš taksus ant pir
kinių, bet niekas jų dėl to ne- 
kryžiavojo.

Po apie trijų valandų aš
trių kivirčų, pagaliau, taksai 
ant pirkinių palikti ir toliau 
14 balsų prieš vieną. Tuo vie
nu pasiliko ir toliau darbietis 
Quill. Prieš jį vieną, kaipo ga
lingos mieste unijos ir Darbo 
Partijos išriktą atstovą tary
bos didžiuma nebedrįso iš nau
jo batalijos kelti, nebereikėjo 
“vienbalsiško tarimo,” kaip to 
reikalavo atakuodami komu
nistų tikietu išrinktus atstovus, 
kada jie nubalsavo prieš tak
sus ant pirkinių.

Taksai ant pirkinių pasilie
ka, kaip buvę, 1 nuošimtis ar
ba centas ant dolerio. Bet di- 
džiausis blogumas tų taksų yra 
tame, kad biednuomenei, per
kančiai mažmenomis, daeina 
iki 4 ir arti 5 nuošimčių.

Taksais ant pirkinių miestas 
surenka $35,000,000 per me- 
tus.

MIRĖ
Jurgis Miller (Maziulaitis), 

72 m. amžiaus, 1425 76th St., 
Brooklyn, mirė birželio 21 d. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidotas birželio 24 d., 
Kalvarijos kapinėse.

Paliko nuliūdusius moterį 
Marijoną, 2 sūnus, George ir 
Edward, kuris tarnauja laivy
ne; 3 dukteris, Alice, Helen, 
May ir 7 anūkus. Velionis bu
vo šv. Jurgio Draugystės na
rys.

★ ★ ★
Ona Shumsky, 58'm. amž., 

21 Scholes St., mirė birželio 20 
d., Brooklyn State ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioj, 660 Grand Street, 
Broklyne. Bus palaidota birže
lio 23 d., šv. Trejybės kapinė
se.

Paliko nuliūdusią dukterį 
Alice, kuri rūpinasi motinos 
laidotuvėmis.

Abiejų šių laidotuvių apei
gas aprūpina graborius Mat
thew P. Ballas (Bieliauskas).

Kariuomenė' Nesiklau
sys Fašistiško Balso, 

Kad ir Gražus
Newyorkieciai ir daugelis 

amerikiečių kituose miestuose 
yra girdėję gražiabalsį italą, 
buvusį Metropolitan Operos 
dainininką, Beniamino Gigli. 
Fašistams jis irgi patiko. Ir 
jam fašistai, matyti, patiko, 
nes apleidęs Ameriką, jis iš
vyko dainuoti naciams Vokie
tijoj ir fašistams Italijoj.

Pas mus, kur nekrito nei 
viena karo bomba, nei vienas 
civilinis nebuvo užmuštas, nei 
vieno namas išardytas dėl na- 
ciu-fašistu užkurto karo, vei- 
klausia, rastųsi vėplukų, kurie 
jo klausytųsi, jam plotų, ar 
bent jį toleruotų. Bet ne Ita
lijoj, kur fašistai per porą dc- 
sėtkų su virš metų valdė, kur 
žmonės gerai žino, kas yra fa
šistai ir jų užkurtas karas.

Šiomis dienomis gautos iš 
Italijos žinios praneša, jog Ro
moje rengta koncertas talki
ninkų kariams birželio 20-tą ir 
kad tarp dalyvaujančių pro
gramoj buvo ponas fašistų 
meilužis Gigli. Pasirodžius afi
šoms (skelbimams), italai nu
plėšė visas afišas su Gigli var
du, laikraščiai, organizacijos 
paskelbė kovą ir to pasekmėj 
maj. Harry II. Johnson, mili- 
tariškas Romos gubernatorius, 
atstatė Gigli iš programos.

VažinėjančiŲ Vakacijom 
Esą Daug

Nežiūrint vyriausybės pra
šymo civiliams prisilaikyti ar
čiau namų šiomis atostogomis, 
toli keliaujančių skaičius esąs 
rekordinis ir ypatingai šven
tėms numatoma daug padidė
jęs trafikas.

Turintieji reikalų ar šiaip 
norį pasivažinėti dar kartą 
įspėjama, jog jie turi būti pa
siruošę visokiems netikėtu
mams. Esant reikalui vežti ka
riškius ar svarbias reikmenis, 
civiliniam gali paliepti atidėti 
savo kelionę taip ilgai, kaip 
bus reikalas. Taigi, toli išva
žiavimas yra rizika tam, kam 
reikia būtinai sugrįžti nustaty
tu laiku.

Civiliniu važiavima leista ne 
tik atidėti, bet ir pakelyje iš
sodinti keleivius, jei trūksta 
patarnavimo kariškiems rei
kalams.

Idlewild Lėktuvų Stotis 
Bus Padidinta; Pradžiai 

Gauta ir Lėšų
Miesto budžeto taryba savo 

susirinkime pereitą antradienį, 
nubalsavo skirti $5,054,000 
praplėtimui Idlewild lėktuvų 
stoties. Pagal planą, prie jau 
esamo 3,150 akrų ploto prie 
Jamaica Bay, Queens, pridės 
dar 1,350 akrų, padarant sto
tį pusaštunto karto didesne už 
LaGuardia lėktuvų stotį. Ji ir 
dabartiniame dydyje skaitoma 
esant didžiausia pasaulyje.

Visa tai rodo, jog po karo 
mes būsime dar sparnuotesni, 
negu prieš karą buvome.

Šiuo atveju už projektą bal
savo ir Queens prezidentas 
Burke. Pirmesniame mitinge, 
birželio 8-tą, jis tam priešino
si. Prieš dar vis balsavo Brook
lyn^ prezidentas Cashmore ir 
Bronx prezidentas Lyons.

Kritikams, būk “per skubiai 
ir nereikalingai” atimama tos 
sekcijos gyventojams namai, 
Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris užtikrino, jog 
didžiuma nejudamo turto savi
ninkų toje srityje sutinka, kad 
miestas išpirktų jų nuosavybę. 
Jisai sakė, kad iš 478 savinin
kų, kurių namai bus nugriau
ti kada nors pirm gegužės 1- 
mos, 1945 metų, tik 33 nuo
gąstauja, yra nepatenkinti pla
nu.

Majoras LaLGuardia ir mies
to iždininkas McGoldrick tik
rino, jog namų savininkams 
bus pilnai atmokėta pirm tu
rėjimo išsikraustyti.

Su paėmimu naujų plotų pa
sinaikiną tūkstantis butų. Iš 
tų 295 turėsią būti apleisti 
pirm rugsėjo 20-tos, kiti mė
nesiu kitu vėliau.

Jau 114 Miliony
Iki birželio 21-mos New 

Yorke jau buvo išparduota už 
$114,862,605 vertės individua- 
liškų Penktosios Karo Pasko
los bonų.

“Įsilinksminus” per smagiai, 
23 m. aktorė V. A. Vierling, 
sakoma, bandžius padegti tą 
227 Park Avė., kambarį, kur 
buvo nuo jos užsidaręs Antho
ny Reid, su kuriuo ji baliavo- 
jo. Už ją kauciją uždėjo pa
degtasis.

Mario De Nicholas, 28 m., 
kontraktorius, 23 Hilltop Ac
res, Yonkers, nušovęs savo 
žmoną jų vedybų sukaktyje ir 
pats apie tai pranešęs polici
jai. *■ 'i IJįJ

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsi-Cola Company, Long Island City, N Y.

Moterys Prisidės prie Drabužių Centro 
Stalo Laisvės Piknike

Moterys, Lietuvių Moterų į 
Apšvietus Kliubo narės, savo 
susirinkime pereitą ketvirta
dienį, džiaugsmingai nutarė 
prisidėti dalininkėmis prie 
Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centro stalo Laisvės pikniko.

Piknikas įvyks liepos (July) 
2-rą, Klaščiaus Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avė., Mas
peth e.

Nors mūsų narės ne visos 
gali dalyvauti siuvime, bet bū
damos geromis centrui finan
sinės ir mezginiais paramos 
teikėjomis, jaučiamės priklau-

kurios, be kitų darbų, dar pa
jėgia ir siūti.

Ona Čepulienė, kuri daug 
nudirba abiem, drabužių cen
trui ir kliubui, vos tik spėjo 
duoti sumanymą ir draugės 
pradėjo nešti pas ją dolerines 
už save ir už savo šeimyną. 
Kas gi nenorėtų būti svečiais 

Į su garbingais drabužių centro 
■ darbininkais, kuriu didžiuma 
lig šiol vis dar tebesudaro mo
terys kliubietės. Prie stalo ža
dama išstatyti ir savo darbo 
parodėlę.

Apie kitus kliubiečių dar
bus matysite Moterų Skyriuje

sančios tai pačiai šeimynai trečiadienį.
greta su tomis savo draugėmis, | Kliubietė.

Jaunuoliai Turi Gauti j Pabrangs Važinėjimas į 
Leidimus Dirbti New Jersey 

Ah

Nors samdymas jaunuolių i Nuo ateinančio pirmadienio 
tarp 14-18 metų dabar plačiai j pakeliama Hudson Tubes fė- 
praktikuojamas, tačiau tebe- ras nuo g iki m centų tarp 
veikiąs jaunų darbininkų ap- nudson apskrityje esamų sto- 
saugos įstatymas reikalauja, į čjŲ ir New Yorko “down
lead jaunuoliai gautų leidi-; town.” Perkant vienu kartu už 
mus dirbti vasaros atostogo-' visa “tokenų,” gaus 11 už 
mis. Be tokių leidimų , yra už-. (lolel.j Jersey City majoras 
drausta juos samdyti. Infor- Hague žada kovoti prieš padi- 
macijų reikia klausti savo mo- djnta fera.

kykloj. ‘ 

Kailių Administracijos ir 
teismo patvarkymu uždrausta 
Park Central viešbučiui kelti 
kainas ant valgių regulia
ri ams viešbučio gyventojams.

PARDAVIMAI
Parsiduoda moderninė valgykla 

(Diner). Su pilnais įtaisymais. Yra 
! ir alaus laisniai. Parsiduoda prieina- 
j mai. Rašykite: Herman — 920 Fos- 
j ter Ave., Brooklyn, N. Y. (143-148)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-G868

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS 
CLINTON 

PARK
Betts & Maspeth Avės.
MASPETH, L. L, N. Y.

PUIKI PROGRAMA
Dainuos file chorai:

AIDO CHORAS 
Vad. Aldona Anderson 
SIETYNO CHORAS 

iš Newark, N. J. 
Vad. B. Šaknaitės

PIRMYN CHORAS 
iš Great Neck, N. Y. 
ROJUS MIZARA

Laisvės Red. sakys prakalbą.

Pirkim 5-sios Paskolos 
Karinių Bonų 

Daugiau Negu Pirmiau

WAR SAVINGS 
BOND SERIES

issue pat* *

Pirkime karinius bonus, kad greičiau sulaukti perga
lės. Kad greičiau mūsų sūnūs grįžtų pergalėtojai. Galas 
fašizmui! Tegyvuoja Amerikos demokratinės laisvės!

Šio atsišaukimo vietiį apmokėjo

STANLEY RUTKŪNAS
LITUANICA SQUARE RESTAURANT

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ Oi STANLEY MISIŪNAS

/ liz^ll SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALU KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-G864

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
282 Union Ave.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn©
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL KVergreea 4-9812

VALANDOS: j ? l2 ^te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai A Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone BTagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




